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АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
державного пакета акцій розміром 99,9533 % 
статутного капіталу акціонерного товариства 
«Укрпапірпром»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування товариства:  акціонерне 
товариство «Укрпапірпром» (далі – АТ 
«Укрпапірпром»).
Місцезнаходження товариства: 02002, м. Київ, 

вул. Євгена Сверстюка,19.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 16464888.
Р о з м і р  с т а т у т н о г о  к а п і т а л у  т о в а р и с т в а : 

12 405 054,25 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 

49 597 067 штук, що становить 99,9533 % статутного 
капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом 
на 01.05.2018 – 8 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 
68.20 – надання послуг оренди і експлуатації власного 
чи орендованого нерухомого майна.

Основна номенклатура – надання послуг оренди і 
експлуатації власного нерухомого майна.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації 
основних видів продукції станом:

за 2017 рік – 1514 тис. грн;
за І кв. 2018 р. – 480 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, 

нежитлові приміщення тощо): частина площ 12-
поверхового адміністративного будинку у розмірі 
1445,9 м2, у тому числі:

11-й поверх – 883,4 м2;
12-й поверх (частина) – 436,5 м2;
підвал – 18 м2;
підземний гараж – 108 м2.

Функціональне використання – здійснення госпо-
дарської діяльності.

Право власності не оформлено.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, 

які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 

66:217:013) для обслуговування 12-поверхової адмі-
ністративної будівлі становить 4281,5 м2 за адресою: 
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19 і перебуває у спіль-
ному користуванні. Частина цієї земельної ділянки у 
розмірі 471,50 м2 (0,0471 га) належить АТ «Укрпапір-
пром» і перебуває у постійному користуванні без виді-
лення у натурі. Право власності не оформлено.

Основні показники господарської діяльності 
АТ «Укрпапірпром» 

за останні три роки та останній звітний період

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

Обсяг реалізації 
продукції, тис. грн

1061 1362 1514 480

Дебіторська забор-
гованість, тис. грн

70 283 285 320

Кредиторська, 
тис. грн

6455 7025 7128 7099

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

Рентабельність, % 8,7 -38,4 -33,8 -7,3
Вартість активів, 
тис. грн

201 11684 11275 11211

Вартість власного 
капіталу, тис. грн

-6111 4659 4147 4112

Величина чистого 
прибутку, тис. грн

92 -523 -512 -35

Фінансово-господарський стан 
АТ «Укрпапірпром»

№
з/п Назва показника

Значення показника

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

1 Середньооблікова 
чисельність працівни-
ків, осіб

11 10 9 9

2 Первісна вартість 
основних фондів, 
тис. грн

546 43517 43530 43530

3 Залишкова вартість 
основних фондів, 
тис. грн

142 11394 10978 10868

4. Знос основних фон-
дів, %

74,0 73,8 74,8 75,0

5 Чистий прибуток, 
тис. грн

92 -523 -512 -35

6 Прострочена заборго-
ваність з виплати заро-
бітної плати, тис. грн

0 0 0 0

7 Прострочена заборго-
ваність перед бюдже-
том, тис. грн

0 0 0 0

8 Прострочена заборго-
ваність із страхування, 
тис. грн

0 0 0 0

Заборгованість АТ «Укрпапірпром» перед Держав-
ним бюджетом України згідно з рішенням господар-
ського суду м. Києва від 06 листопада 2007 року у спра-
ві 34/242-А (залишок на 01.07.2018 – 6335,9 тис. грн).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, утворення і роз-
міщення відходів, інформацію про сплату екологічних 
зборів та платежів: немає.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 серпня 

2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в елек-

тронному аукціоні з умовами, із зниженням стар-
тової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукці-
ону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Продовження таблиці
У НОМЕРІ

Мала приватизація

1 Апарат ФДМУ

3 Вінницька область

14 Волинська область

17 Донецька область

18 Житомирська область

22 Івано-Франківська 
область

25 Закарпатська область

30 Львівська область

31 Сумська область

39 Черкаська область

45 Чернігівська область

ДЕРЖАВНИЙ  ІНФОРМАЦІЙНИЙДЕРЖАВНИЙ  ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬБЮЛЕТЕНЬ пропро ПРИВАТИЗАЦІЮПРИВАТИЗАЦІЮ
Передплатний індекс 22437
Свідоцтво про державну реєстрацію 
серія КВ № 587 від 18 квітня 1994 р.
видається з серпня 1992 року



2
1 серпня 2018 року

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація державного пакета акцій АТ «Укрпапірпром» у кількос-
ті 49 597 067 штук акцій, що становить 99,9533 % статутного капіталу 
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець державного пакета акцій АТ «Укрпапірпром» має відповіда-
ти вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє 
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що 
забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у ви-
щому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також 
активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного під-
розділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). По-
рядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 12 399 266,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 199 633,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 199 633,38 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 239 926,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 619 963,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 619 963,34 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій АТ «Укрпапірпром» у кількості 

49 597 067 штук акцій, що становить 99,9533 % статутного капіталу то-
вариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:

погашення протягом шести місяців від дати переходу права влас-
ності на державний пакет акцій АТ «Укрпапірпром» заборгованості АТ 
«Укрпапірпром» перед Державним бюджетом України, яка склалася на 
дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій 
АТ «Укрпапірпром»;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покуп-
ця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю 
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на під-
ставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про 
працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на 
державний пакет акцій АТ «Укрпапірпром».

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування га-
рантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за та-
кими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного вне-
ску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almaz ov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank 

of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 02002, м. Київ, вул. Євгена 
Сверстюка,19.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник Генерального директора 
АТ «Укрпапірпром» Ліньов В. В., тел.: 517-84-54, 517-41-72.

Найменування організатора аукціону – Фонд державного май-
на України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (044) 200-35-29, 200-33-53.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 26.07.2018 № 1001.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000096-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 123 992,67 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 61 996,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 61 996,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж державного пакета 
акцій розміром 94,5335 % статутного капіталу акціонерного 
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування товариства:  акціонерне товариство 
«Закарпатський завод «Електроавтоматика» 
(АТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»).
Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський р-н, 

Закарпатська обл., 90556.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14309988.
Розмір статутного капіталу товариства: 5 629 000 гривень.
Пропонується до продажу державний пакет акцій у кількості 

21 285 164 штуки, що становить 94,5335 % статутного капіталу това-
риства.

Середньооблікова чисельність працівників: 80 осіб.

Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)

Основна номенклатура
(види продукції)

Обсяг виробництва, тис. грн Обсяг реалізації, тис. грн
2016 рік 9 місяців 2017 р. 2016 рік 9 місяців 2017 р.

Амортизатори авіаційні, світильни-
ки авіаційні, світлосигналізатори 

7 833,3 3 824,3 8 173,0 3 623,0

Основні показники господарської діяльності товариства

Фінансові показники, тис. грн 2015 р. 2016 р.  2017 р. 1 кв. 2018 р.

Чистий дохід від реалізації продукції 6 549 8 173 4 287 747

Чистий прибуток/збиток 147 156 (-778) (-143)

EBITDA (EBITDA=Фінансовий результат 
від операційної діяльності+Амортизація)

452 465 (-304) (-25)

Активів, усього 7 819 26 778 31 653 31 580

Заборгованість, усього 105 247 318 1 336

Інформація про земельні ділянки: загальна площа земельної ді-
лянки – 15,59 га. Земельна ділянка використовується на підставі дер-
жавного акта на право постійного користування, виданого на підставі 
рішення Буштинської селищної Ради народних депутатів Тячівського 
району Закарпатської області від 25.08.1998 № 25.

Відомості про споруди:
адміністративні приміщення – 3413 м2;
виробничі приміщення – 19363 м2;
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складські приміщення – 2718 м2;
допоміжні приміщення – 1453 м2.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-

родне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про 
сплату екологічних зборів та платежів: обсяг забруднюючих речовин – 
0,024 т (згідно ліміту).

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 4 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30  дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація державного пакета акцій АТ «Закарпатський завод 
«Електроавтоматика» здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець пакета акцій АТ «Закарпатський завод «Електроавтома-
тика» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосеред-
нє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, 
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів 
у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а 
також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного 
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на кон-
центрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5 321 291 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 660 645,5 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 660 645,5 гривень.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 532 129,1 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 266 064,55 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 266 064,55 гривень.
Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покуп-

ця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або 
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звіль-
нення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 
Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати 
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій 
на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;

виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку 
його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін 
до зазначеного договору в установленому законодавством порядку.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають ви-
значеного періоду їх виконання, не перевищує п’ять років з дати про-
ведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на 
рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування га-

рантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за та-
кими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний пакет акцій)

Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного вне-
ску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945;

в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank 

of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних 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 
12.00 за адресою: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський р-н, За-
карпатська обл., 90556.

Телефони: (3134) 67-267, 67-223, 67-369, 67-383, E-mail: zzea@
tn.uz.ua.

Відповідальна особа: в. о. Генерального директора АТ «Закарпат-
ський завод «Електроавтоматика» Левицький М. Г.

Найменування особи організатора аукціону – Фонд державного 
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (044) 200-34-43, 200-33-53.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 27.07.2018 № 1005.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000102-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 53 212,91 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 26 606,46 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 26 606,46 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні об’єкта 
малої приватизації – державного пакета акцій розміром 6,4642 % 
статутного капіталу ПАТ «Браїлівське»
Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування господарського товариства:  Публічне 
акціонерне товариство «Браїлівське».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00385661.
Місцезнаходження господарського товариства: 23130, Вінницька 

обл., Жмеринський район, смт Браїлів, вул. Заводська, 7.
Розмір статутного капіталу: 3 941 840 грн.
Кількість акцій запропонованих до продажу: 1 019 240 штук, що 

становить 6,4642 % статутного капіталу товариства.
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що нале-

жать державі: 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк».
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача: 

30370711, ПАТ «Національний депозитарій України».
Середньооблікова чисельність працівників на 01.07.2018 – 1.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 01.11 – Виро-

щування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олій-
них культур.
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Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): під-

приємство виробничої діяльності не здійснює.
Інформація про об’єкти нерухомого майна та земельні ді-

лянки:
нежитлова будівля заг. пл. 992,5 м2 (реєстраційний номер 

482416105210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, Цегельний тупик, 24; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0033) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлова будівля заг. пл. 2088,8 м2 (реєстраційний номер 
483062505210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, с-ще Володимирівка, вул. Хутірська, 7; земельна ділянка (када-
стровий номер 0521055300:07:003:0030) для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва;

нежитлова будівля корівника з прибудовами заг. пл. 921,5 м2 (ре-
єстраційний номер 482846005210) за місцезнаходженням: Вінницька 
обл., Жмеринський р-н, с-ще Володимирівка, вул. Хутірська, 7а; зе-
мельна ділянка (кадастровий номер 0521055300:07:003:0034) для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 3869,5 м2 (реєстраційний номер 
482450605210) місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, 
смт Браїлів, вул. Островського, 24; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0028) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 10786,6 м2 (реєстраційний номер 
482076605210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, Цегельний тупик, 28; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0037) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 515,4 м2 (реєстраційний номер 
482333105210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, вул. Ульянова, 1 а; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0036) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 2980,7 м2 (реєстраційний номер 
482441005210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, вул. Радгоспна, 7; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0032) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 7213,7 м2 (реєстраційний номер 
483554305210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, с. Сьомаки, вул. Чапаєва, 2; земельна ділянка (кадастровий номер 
0521055300:07:003:0031) для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 7838,9 м2 (реєстраційний номер 
482968505210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, вул. Ульянова, 75; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0029) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 5918,6 м2 (реєстраційний номер 
483496105210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, с. Людавка, вул. Леніна, 60 в; земельна ділянка (кадастровий но-
мер 0521055300:07:003:0027) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва;

нежитлові будівлі заг. пл. 3989,4 м2 (реєстраційний номер 
483301105210) за місцезнаходженням: Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, смт Браїлів, вул. Орджонікідзе, 7; земельна ділянка (кадастровий 
номер 0521055300:07:003:0035) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення відходів і розміщення відходів, інфор-
мація про сплату екологічних зборів та платежів тощо – господарська 
діяльність не здійснюється.

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Браїлівське» 
за останні три роки та останній звітний період

Назва показника
Значення показника

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

Первісна вартість основних засобів, тис. грн 150888 150888 150888 150888

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн 138255 141168 144011 144956

Знос основних засобів, % 91,6 93,6 95,4 96,1

Дебіторська заборгованість, тис. грн 674221 674217 674196 674188

Власний капітал, тис. грн -144973 -188790 -199459 -183364

Довгострокові зобов’язання, тис. грн 145403 164643 169928 158602

Поточні зобов’язання, тис. грн 691326 716821 720011 713731

Прострочена заборгованість з виплати заробіт-
ної плати, тис. грн

0 0 0 0

Прострочена заборгованість перед Пенсій-
ним фондом України, тис. грн

124,4 208,8 437,0 543,1

Вартість активів, тис. грн 694756 692674 690484 688976

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), тис. грн

16395 0 58 1

Назва показника
Значення показника

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

Рентабельність, % 120,2 0 21,4 0,1

Чистий фінансовий результат, тис. грн -109377 - 46817 - 10669 16095

Відомості про стан наявності провадження у справі про банкрутство 
товариства: порушено провадження у справі про банкрутство.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення відходів і розміщення відходів, інфор-
мація про сплату екологічних зборів та платежів тощо – господарська 
діяльність не здійснюється.

Інформація про електронний аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про привати-

зацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII та 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець державного пакета акцій ПАТ «Браїлівське» має відповіда-
ти вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року; 

11.00.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 

аукціоні із зниженням стартової ціни: встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 254 810,00 грн (двісті п’ятдесят чотири тисячі 

вісімсот десять гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 127 405,00 грн (сто двадцять 

сім тисяч чотириста п’ять гривень 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 127 405,00 грн (сто двадцять 
сім тисяч чотириста п’ять гривень 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 25 481,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 740,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12 740,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій області, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 
10, каб. 17, тел. (0432) 52-01-54, електронна пошта: vinnytsia@spfu.
gov.ua, час роботи з 8.00 по 17.00, в п’ятницю з 8.00 по 16.00, обідня 
перерва: з 13.00 по 13.48.

Додаткова інформація.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покуп-
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Вінницькій області;
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт);

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області;
МФО 802015;
Код ЄДРПОУ 13327990;
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Вінницькій області;
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 13327990.

Продовження таблиці
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Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 

умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області від 30.07.2018 
№ 934 «Про затвердження протоколу № 2 від 27.07.2018 засідання аук-
ціонної комісії з продажу пакета акцій ПАТ «Браїлівське».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000030-1.
Період між аукціоном:
без умов аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціоном за методом по-

крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціона без умов: 2 548,10 грн;
аукціона із зниженням стартової ціни 1 274,05 грн;
аукціона за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій: 1 274,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб–сторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – будинку для приїжджих площею 
104,1 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

На зва об’єкта приватизації: будинок для приїжджих
площею 104,1 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: 22420, Вінницька обл., Калинівський 

р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30.
Найменування балансоутримувача: Дочірнє сільськогосподарське 

рибоводне підприємство «Пиківський рибцех» ПрАТ СП «Вінницяриб-
госп».

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24899838.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22420, Ві-

нницька обл., Калинівський р-н, с. Пиків, вул. Соборна,110, тел./факс: 
(04333) 3-42-42, e-mail: pikovrib@ukr.net. Контактна особа директор ДП 
СПРП «Пиківський рибцех» Куліш В. П.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 
1956 року побудови, з 1990 року не використовується. Право державної 
власності зареєстровано 22.05.2018, номер запису 26349529.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка окремо не виділена, знаходиться на тери-
торії Іванівської сільської ради Калинівського району Вінницької області, 
відноситься до земель водного фонду.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація будинку для приїжджих площею 104,1 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 року № 432.

Покупець будинку для приїжджих площею 104,1 м2 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7495,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –3747,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3747,5 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 749,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 374,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 374,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2902,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іва-
нів, вул.Польова, 30.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ДП СПРП «Пиківський 
рибцех» Куліш Василь Петрович, тел. (04333) 3-42-42, e-mail: pikovrib@
ukr.net.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони 
для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 946.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000204-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 74,95 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 37,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 37,48 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб–сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – лазні з обладнанням площею 191,7 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації:  лазня з обладнанням площею 
191,7 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, 

вул. Заводська, 10а.
Найменування зберігача: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32721857.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 24200, Вінницька 

обл., смт Томашпіль, вул. І. Богуна, 4. 
Контактна особа Горупащенко С. І., тел. (04348) 2–24–56.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 

лазні загальною площею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. За призна-
ченням не використовується більше 10 років. Право державної влас-
ності будівлі лазні зареєстровано 28.02.2007, реєстраційний номер 
18113466. Обладнання: котел КВ-300, 1987 року випуску, непридатний 
до використання.

Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт: площа 
земельної ділянки – 0,0442 га; цільове призначення 03.14 для будівни-
цтва та обслуговування інших будівель громадської забудови; када-
стровий номер 0523955100:01:004:0375; категорія земель: землі жит-
лової та громадської забудови; обмеження у використання земельної 
ділянки не зареєстровані. Право власності в Державному земельному 
кадастрі не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація лазні з обладнанням площею 191,7 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432.

Покупець лазні з обладнанням площею 191,7 м2 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 29257,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14628,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 14628,5 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2925,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1462,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1462,85 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання без збереження профілю діяльності 

об’єкта;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2548,00 грн в місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області

Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, 
вул. Заводська, 10а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний інженер ТОВ «Агро-
комплекс «Зелена долина» Горупащенко Сава Іванович, тел. (04348) 
2-24-56.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони 
для довідок (0432) 67–27–46, тел./факс (0432) 56–24–65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 948.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000201-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 292,57 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 146,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 146,29 грн;
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі лазні літ. «А» 
з добудовою літ. «а» загальною площею 82,2 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  будівля лазні літ. А з добудовою літ.а 
загальною площею 82,2 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Колибабинське».
Місцезнаходження об’єкта: 22072, Вінницька обл., Хмільницький 

р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а.
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Найменування зберігача: АП НВП «Візит».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02129063.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22000, Вінницька 

обл., м. Хмільник, вул. І. Богуна, 77, контактна особа Юрчишин М. В., 
тел. (04338) 2-25-33.

Відомості про об’єкт: будівля лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» за-
гальною площею 82,2 м2, 1970 року введення в експлуатацію, не екс-
плуатується та не використовується за призначенням. Право державної 
власності зареєстровано 17.10.2016, номер запису 16954157.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0820 га, цільове 
призначення – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Форма власності державна. Обмеження, обтяження не 
зареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація будівлі лазні площею 82,2 м2 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець будівлі лазні площею 82,2 м2 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11755,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5877,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5877,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1175,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 587,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 587,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2950 грн у місячний строк з дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –

Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 22072, Вінницька обл., Хмільницький 
р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор АП НВП «Візит» Юрчишин 
Микола Васильович, тел. (04338) 2-25-33.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 938.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000224-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 117,55 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 58,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 58,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – 
нежитлової будівлі площею 67,8 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  нежитлова будівля площею 67,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, 

вул. Набережна, 8б.
Найменування зберігача: ПП «Електа».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20119967.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 24320, Вінницька 

обл., м. Ладижин, вул. Процишина, 54/10, контактна особа: Євсе-
єнко Т. Б. тел. (0432) 67-27-46.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною 
площею 67,8 м2, 1960 року введення в експлуатацію, не експлуатується 
та не використовується за призначенням. Право державної власності 
зареєстровано 07.04.2017, номер запису 19908396.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-
тизації: орієнтовна площа 0,02 га із земель Ладижинської міської ради, 
яка розташована за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набе-
режна, 8б. Кадастровий номер 0510600000:07:006. Категорія земель – 
землі промисловості. Цільове призначення 11.02 – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Форма 
власності комунальна. Обтяження не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
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окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація нежитлової будівлі площею 67,8 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець нежитлової будівлі площею 67,8 м2 має відповідати ви-
могам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 28679,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14339,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 14339,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2867,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1433,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1433,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 3050,00 грн в місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Набе режна, 8б.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Євсеєнко Тетяна Боисівна, 
тел. (0432) 67-27-46.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 944.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000193-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 286,79 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 143,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 143,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – УАТС (АТСК 50-200)
1). Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  окреме майно – УАТС (АТСК 50-200).
Місцезнаходження об’єкта: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10-Б.
Найменування балансоутримувача: ТОВ «Вінницьке АТП 10555».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05482251.
Місценаходження та контактні дані балансоутримувача: 21011, 

м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10-Б, контактна особа: Вержбицький С. Й. 
тел. (0432) 66-90-99.

Відомості про об’єкт: окреме майно – УАТС (АТСК 50-200) – об-
ладнання телефонного зв’язку, абонентська ємність станції становить 
50 номерів, 1980 року випуску. Не використовується за своїм функ-
ціональним призначенням з 1995 року, відключена від мережі елек-
троживлення.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація окремого майна – УАТС (АТСК 50-200) здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна – УАТС (АТСК 50-200), має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 80901,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40450,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 40450,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8090,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4045,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4045,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
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Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 1700,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-ajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10-Б.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Вінницьке АТП 
10555» Вержбицький Станіслав Йосипович, тел. (0432) 66-90-99.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 941.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000238-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 809,01 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 404,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 404,51 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівля гаража 
літ. А загальною площею 45,9 м2

1. Інфоримаця про об’єкт.

Назва об’єкта:  будівля гаража літ. А загальною 
площею 45,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 23223, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97.
Найменування зберігача: ПрАТ «СП «Вінницярибгосп».
Індефікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00476576.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 23222, Вінницька 

обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12, контактна особа 
Машко О. А., тел. (0432) 56-76-63.

Відомості про об’єкт: будівля гаража літ. А загальною площею 
45,9 м2, 1965 року побудови. Право державної власності зареєстро-
вано 13.03.2018, номер запису 25300765.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0046 га, розташо-
вана в с. Зарванці, вул. Зарічна. Категорія земель: землі сільськогос-
подарського призначення, надані в постійне користування ПрАТ «СП 
«Вінницярибгосп». Форма власності комунальна.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація будівлі гаража площею 45,9 м2 здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець будівлі гаража площею 45,9 м2 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна для:
аукціону з умовами – 24 189,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12094,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12 094,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 418,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1209,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1209,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2450,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
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Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, 
с. Зарванці, вул. Зарічна, 12.

ПІБ контактної особи на об’єкті. голова правління ПрАТ «СП Вінни-
цярибгосп» Машко Олександр Андрійович, тел. (0432) 56-76-63.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67–27–46, тел./факс (0432) 56–24–65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 939.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000211-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 241,89 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 120,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 120,95 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – їдальні з обладнанням площею 312,6 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації:  їдальня з обладнанням площею 
312,6 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: 23100, Вінницька обл., Жмеринка, 

вул. Асмолова, 50.
Найменування зберігача: ТОВ «Альба-Трікс».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33553089.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 21100, м. Вінниця, 

вул. Київська, 31. Контактна особа Шіман І. Н., тел. +380674300620.
Відомості про об’єкт приватизації: їдальня площею 312,6 м2 роз-

ташована на 1-му поверсі 2- поверхової цегляної будівлі 1984 року 
побудови, складається із частини приміщень в будівлі літ. Б: підвал 
1-1 – 33,0 м2; підвал 1-2 – 33,0 м2; тамбур 2-1 – 3,6 м2; обідня зала 2-2 – 
112,8 м2; коридор 2-3 – 13,9 м2; кухня 2-4 – 22,8 м2; роздягальня 2-5 – 
12,0 м2; кладова 2-6 – 11,4 м2; тамбур 2-7 – 1,8 м2; тамбур 2-8 – 3,0 м2; 
умивальник 2-9 – 2,1 м2; туалет 2-10 – 2,5 м2; кладова 2-11 – 8,0 м2; 
овочевий цех 2-12 – 15,8 м2; м’ясний цех 2-13 – 16,3 м2; мийка 2-14 – 
8,0 м2; мийка 2-15 – 8,1 м2; трансформаторна 4-1 – 4,5 м2. Їдальня за 
призначенням не використовується більше 10 років. Право державної 

власності на приміщення їдальні зареєстровано 25.01.2018, номер 
запису 24619847. Обладнання їдальні: столи виробничі 1984 р. 7 шт.; 
шафа для одягу 1984 р. 1 шт.; універсальний виробничий привід 1984 р. 
1 шт.; шафа для посуду 1984 р. 2шт.; вішалка з дзеркалом 1984 р. 2шт.; 
холодильний агрегат 1984 р. 1 шт.; холодильник «Дніпро 2М» 1980 р. 
1 шт.; котел КПЕ40 1983 р. 2 шт.; камера холодильна 1983 р. 1 шт.; 
електросковорода промислова 1984 р. 1 шт.; електроплита без духовки 
2-конфорна 1984 р. 1 шт.; ваги циферблатні РН-10Ц13У 1984 р.1 шт.; 
вага товарні напольні 1984 р. 1 шт.; столи обідні 1984 р. 10 шт.; стільці 
м’які 1984 р. 60 шт.; лінія прилавок 3-конфорний 1984 р. 2 шт., пере-
буває в неробочому стані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 хвилин дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація їдальні з обладнанням площею 312,6 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 року № 432.

Покупець їдальні з обладнанням площею 312,6 м2 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 213751,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 106875,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 106875,5 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21375,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10687,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 106875,5 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання без збереження профілю діяльності 

об’єкта;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 5670,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
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Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 23100, Вінницька обл., Жмеринка, 
вул. Асмолова, 50.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Альба-Тракс» Шіман 
Іван Нуцович, тел. +380674300620.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 947.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000192-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для -:
аукціону з умовами – 2137,51 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1068,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1068,76 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd24.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі їдальні 
літ. «А», веранди літ. «а», прибудови літ. «а1» 
загальною площею 156,5 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», 
прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, 

вул. Героїв Майдану, 288.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Шаргородське АТП-

10528».
Індефікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13335481.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 23500, Ві-

нницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, контактна особа 
Роздоба В. В., тел. (4344) 2-26-61.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні літ. «А», ве-
ранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2, 1977 
року забудови, не використовується. Право державної власності за-
реєстровано 03.10.2006, номер запису про право державної влас-
ності 16259767.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: окремо виділена земельна ділянка площею 0,0403 га, када-
стровий номер: 0525310100:05:011:0296. Цільове призначення: для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій, код цільового використання – 12.08. Ка-
тегорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. Інформація про зареєстроване право 
власності в Державному земельному кадастрі відсутня. Обмеження у 
використанні земельної ділянки не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація будівлі їдальні площею 156,5 м2 здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець будівлі їдальні площею 156,5 м2 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48 359,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 179,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 24179,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4835,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 417,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2417,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, 
вул. Героїв Майдану, 288.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Шар-
городське АТП-10528» Роздоба Віктор Віталійович., тел. (04344) 
2-26-61.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 940.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000239-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 483,59 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 241,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 241,80 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації окремого майна – 
нежитлової будівлі площею 458,4 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  нежитлова будівля площею 458,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, 

вул. Набережна, 8а.
Найменування зберігача: ПП «Електа».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 20119967.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 24320, Вінницька 

обл., м. Ладижин, вул. Процишина, 54/10, контактна особа: Євсе-
єнко Т. Б. тел. (0432) 67-27-46.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною 
площею 458,4 м2, 1960 року введення в експлуатацію, не експлуатується 
та не використовується за призначенням. Право державної власності 
зареєстровано 17.10.2016, номер запису 16954157.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-
тизації: орієнтовна площа 0,07 га із земель Ладижинської міської ради, 
яка розташована за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набе-
режна, 8а. Кадастровий номер 0510600000:07:006. Категорія земель – 
землі промисловості. Цільове призначення 11.02 – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Форма 
власності комунальна. Обтяження не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація нежитлової будівлі площею 458,4 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець нежитлової будівлі площею 458,4 м2 має відповідати ви-
могам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 149897,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74948,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 74948,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14989,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7494,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7494,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 3050,00 грн у місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 14-00 
за місцезнаходженням об’єкта: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Набережна, 8а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Євсеєнко Тетяна Борисівна, 
тел. (0432) 67-27-46.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 943.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000203-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1498,97 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 749,49 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 749,49 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі проммагазину 
з прибудовою загальною площею 153,4 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  нежитлова будівля 
проммагазину з прибудовою загальною площею 153,4 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький 
цукровий завод» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, 

с. Удич, вул. 9 Травня, 4.
Найменування балансотримача: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля проммагази-

ну 1926 року побудови, за призначенням не використовується. Право 
власності не зареєстровано.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: загальна площа 118,6226 га. Кадастровий номер 
0523787600:01:000:0001. Категорія земель – землі промисловості 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Ці-
льове призначення 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств. інформація про особу, якій належить земельна ділянка на 
праві власності або на праві користування та інформація про наявність 
обтяжень на дану земельну ділянку – відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація нежитлової будівлі проммагазину з прибудовою за-
гальною площею 153,4 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець нежитлової будівлі проммагазину з прибудовою загальною 
площею 153,4 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 23317,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11658,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 11658,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2331,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1165,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1165,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки 

об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн в місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, 
с. Удич, вул. 9 Травня, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Євсеєнко Тетяна Борисівна, 
тел. (0432) 67-27-46.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
30.07.2018 № 942.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000234-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 35 (тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 233,17 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 116,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 116,59 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлове 
приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2

1. Інформація про об’єкт малої приватизації.

Найменування об’єкта приватизації, його  
місцезнаходження: нежитлове приміщення – гараж (літер 
В-1) загальною площею 77,6 м2 за адресою: 45701, Волинська 
обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казна-

чейської служби України у Горохівському районі Волинської області 
(код ЄДРПОУ 38031391) за адресою: вул. Гетьманська,5, м. Горохів, 
Волинська обл., 45701, тел. (03379) 2-18-11.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Об’єкт приватизації – нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) 
загальною площею 77,6 м2. Будівля одноповерхова, цегляна, покрівля 
шиферна, вікна дерев’яні, двері дерев’яні. Рік побудови – 1993.

Площа земельної ділянки – не виділялася.
Земельна ділянка розташована: Волинська обл., Горохівський р-н, 

м. Горохів, вул. Гетьманська,5, земельна ділянка площею – інформа-
ція відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 55808 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 27904 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 27904 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 5580,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2790,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2790,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, від-

критих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 
розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-
їни по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 
об’єкта надійшли кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-
тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 

днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області, за адресою: 
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, 
час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна осо-
ба: Плисюк Оксана Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса елек-
тронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 30.07.2018 
№ 319. Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-25-000051-1.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-
вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 558,08 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 279,04 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 279,04 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окреме майно – 
будівля, цех механічного обезвожування осаду (літер І-2) 
загальною площею 693,1 м2

1. Інформація про об’єкт малої приватизації

Найменування об’єкта приватизації, його  
місцезнаходження: окреме майно – будівля, цех 
механічного обезвожування осаду (літер І-2) загальною 
площею 693,1 м2, за адресою: 43000, Волинська обл., 
м.Луцьк, вул. Карбишева,3.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ТзОВ «Луцька картонно-

паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), за адресою: вул. 
Карбишева,3, м.Луцьк, 43023, тел.(0332)78-70-31.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Об’єкт приватизації – будівля цеху механічного обезвожування – 
двоповерхова будівля загальною площею 693,1 м2., фундамент – залізо-
бетон, стіни – залізобетонні панелі, перегородки – цегляні, перекриття 
(міжповерхові, над підвальні, горищні) залізобетонні плити, покрівля – 
руберойд на суміщеному даху. Знаходиться в незадовільному техніч-
ному стані, напівзруйнований (частково вибито стіни та знято частину 
покрівлі; відсутні центральні двері; частково пошкодженно віконні рами, 
вибито скло у вікнах). На даний час об’єкт не експлуатується. Земельна 
ділянка окремо не виділена.

Земельна ділянка розташована: Волинська обл., м.Луцьк, 
вул. Карбишева,3, земельна ділянка площею – 0,6032 га.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Кадастровий номер: 0710100000:42:013:0029.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
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1 серпня 2018 року

Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-
ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 №432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 71357,78 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 35678,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 35678,89 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 7135,78 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3567,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3567,89 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, від-

критих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 
розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-
їни по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 

днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області 
за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 
тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 
Контактна особа: Плисюк Оксана Володимирівна, тел. (0332) 240057, 
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 30.07.2018 
№ 318. Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-25-000132-1.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-
вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 713,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 356,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 356,79 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
приміщення адміністративно-побутового комбінату 
загальною площею 3718,3 м2, літер «А-2»
1. Інформація про об’єкт малої приватизації.

Найменування об’єкта приватизації, його  
місцезнаходження: приміщення адміністративно-
побутового комбінату загальною площею 3718,3 м2, літер 
«А-2», за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський 
р-н, с.Грибовиця, вул. Миру, 61.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ВП «Західно-Українська вико-

навча дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК»«Укрвуглереструктуризація» 
(код ЄДРПОУ 39257791) за адресою: вул. Сокальська адмінбудинок 
шахти № 2 «Нововолинська», м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400, 
тел. (03344) 24968.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Об’єкт приватизації – приміщення адміністративно-побутового 
комбінату загальною площею 3718,3 м2, літер «А-2», розташоване на 
відстані 10,0 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинськ, 
на окраїні в промисловому районі.

Будівля двоповерхова, цегляна. Приміщення розміщене на терито-
рії колишньої шахти № 5 «Нововолинська». Ця шахта на стадії ліквідації 
з січня 2016 року, після прийняття рішення про ліквідацію електро-
постачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на 
даний час зачинені, законсервовані. Матеріал зовнішніх стін – цегла, 
покриття – шифер, підлога бетонна, плитка, дошки, фундамент – бе-
тонні блоки.

Рік будівництва – 1959, перебуває в незадовільному стані.
Земельна ділянка розташована: Волинська обл., Іваничівський 

р-н, с.Грибовиця, вул. Миру, 61, земельна ділянка площею – інфор-
мація відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 62104,68 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 31052,34 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 31052,34 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 6210,47 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3105,23 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3105,23 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
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4. Додаткова інформація.

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, від-
критих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 
розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-
їни по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 

днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області за адре-
сою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 
24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 
Контактна особа: Плисюк Оксана Володимирівна, тел. (0332) 240057, 
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 30.07.2018 
№ 317.

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-
07-25-000131-1.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-
вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 621,05 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –310,52 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 310,52 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля 
компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції 
(ГКС-3) загальною площею 1721,3 м2

1. Інформація про об’єкт малої приватизації.

Найменування об’єкта приватизації, його  
місцезнаходження: будівля компресорного цеху ліквідованої 
газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 
1721,3 м2 за адресою: 44101, Волинська обл., Ратнівський р-н, 
смт Ратне, вул.Шевченка,57.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ТОВ «Базальт» (переєстро-

ване з ВАТ «Ратногазбуд») (код ЄДРПОУ 13346680), за адресою: вул. 
Шевченка,57, смт Ратне, Волинська обл., 44100, тел.–.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої 
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість по-
верхів – 2, загальна площа 1721,3 м2. Об’єкт приватизації перебуває в 
пошкодженому стані та потребує проведення капітальних ремонтних 
робіт. Будівля знаходиться в периферійній зоні селища. Навколишня 

забудова представлена виробничими та складськими будівлями лікві-
дованої газокомпресорної станції та іншими будівлями.

Земельна ділянка розташована: Волинська обл., Ратнівський 
р-н, смт Ратне, вулиця Шевченка, земельна ділянка 57, земель-
на ділянка площею 0,7 га, кадастровий номер земельної ділянки: 
0724255000:01:003:0001.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та екс-
плуатації об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування 
компресорного цеху.

Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 
власності або на праві користування: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Волинській області.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 506463 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 253231,50грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 253231,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 50646,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 25323,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 25323,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, від-

критих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 
розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-
їни по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного вне-
ску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 

днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
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Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: РВ ФДМУ по Волинській області, за адресою: 
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, 
час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна осо-
ба: Плисюк Оксана Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса елек-
тронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області від 30.07.2018 
№ 320.

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-
07-25-000129-1.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-
вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 5064,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –2532,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2532,32 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2, що обліковується на 
балансі Управління Державної казначейської служби
у м. Маріуполі Донецької області (код ЄДРПОУ 37989721)
1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  гараж літ. А-1 
загальною площею 23,4 м2.
Місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. 

Миру (колишній просп. Леніна (просп. Республіки), буд. 10/20, га-
раж б/н.

Найменування балансоутримувача: Управління Державної каз-
начейської служби у м. Маріуполі Донецької області (код ЄДРПОУ 
37989721).

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87500, 
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, 68. Контактні дані: тел.: 
(0629) 47-54-90, факс: (0629) 47-00-13, e-mail: office.mariu@dn.treasury.
gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 
розташований об’єкт:

Інформація про об’єкт: гараж загальною площею 23,4 м2 одноповер-
ховий, окремо розташований. Рік введення в експлуатацію – 1992. Фун-
дамент цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. 
Будівля гаража боковими фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі 
трансформаторної підстанції та будівлі котельні. Під’їзд до об’єкта має 
тверде покриття. Інженерні комунікації відсутні. Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно серія САС № 183410 від 17.09.2012, влас-
ник: держава в особі Міністерства фінансів України/Управління Держав-
ної казначейської служби у м. Маріуполі Донецької області.

Функціональне використання об’єкта: гараж.
Інформація про земельні ділянки: об’єкт приватизації розташований 

на земельній ділянці загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 
1412336300:01:005:0496, категорія земель – землі житлової та громад-
ської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслугову-
вання будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
(обслуговування гаража). Право власності не оформлено.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 №432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні 
із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що пе-
редує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 1632,20 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

816,10 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 816,10 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 163,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

81,61 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 81,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покуп-
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків ре-
єстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Донецькій області;
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт);
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області;
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18;
МФО 851011;
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 13511245;
в іноземній валюті (євро):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Донецькій області;
Рахунок: № 25200052100411;
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»;
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а;
МФО 351533;
Код ЄДРПОУ 13511245;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні 
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Миру (колишній просп. Леніна (просп. Республіки), 
будинок 10/20, гараж б/н. Телефон приймальні: (0629) 47-54-90.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська обл., 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 
700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: про-

токол № 2 від 31.07.2018р. засідання аукціонної комісії для продажу 
об’єкта малої приватизації.

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-
07-25-000004-2.
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Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-

вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 16,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 8,16 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації

Назва об’єкта приватизації:  окреме майно – будівлі 
та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного 
типу № 11 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський 
р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в. Балансоутримувач: 
відсутній.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди колишньої автозаправної 

станції контейнерного типу № 11: будівля колишньої операторної за-
гальною площею 21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 
118,3 м2 (літ. ДП).

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30 серпня 2018 року, час проведення 

визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 17063,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить 

170,63 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1706,3 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

ціно ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування інформаційного повідомлення в електронній торговій сис-
темі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному 
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматич-
но в проміжки часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 %.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової 
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення в ЕТС.

2. Аукціон зі зниженням стартової ціни.
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-

шується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 8531,50 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

85,32 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 853,15 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні із знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення в ЕТС.

3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій.

Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-
шується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.

Стартова ціна об’єкта: 8531,50 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

85,32 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 853,15 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закри-

ту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту 

призначення дати аукціону електронною торговою системою до за-
кінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропо-
зицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні 
встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня 
проведення аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого Постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 ( зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
в національній валюті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 
внеску)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний 

об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній ва-
люті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора 
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомирській 
області від 27.07.2018 № 504:

подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оці-

нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта при-
ватизації, в розмірі 9495,00 грн в місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, за 
інформацією звертатися до організатора аукціону.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі UA-AR-
P-2018-07-25-000003-3.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Жито-
мир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел. (0412) 420-416, в ро-
бочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації

Назва об’єкта приватизації:  незавершене будівництво 
дільничної лікарні на 25 ліжок за адресою: Житомирська 
обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. 
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в центрі населеного 

пункту, поруч із фельдшерсько-акушерським пунктом, неподалік ма-
лоповерхової житлової забудови. Поруч із будівельним майданчиком 
проходить дорога з твердим покриттям. Територія об’єкта частково 
огороджена, не охороняється. До складу об’єкта входить: незавер-
шене будівництво дільничної лікарні на 25 ліжок: фундамент із бетон-
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них блоків, стіни – силікатна цегла, перекриття – залізобетонні панелі, 
покрівля – азбестоцементні листи, виконані віконні та дверні прорізи, 
інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності: 30%; неза-
вершене будівництво котельні дільничної лікарні – одноповерхова це-
гляна будівля, перекриття та покрівля відсутні, інженерні мережі від-
сутні, рівень будівельної готовності – 25 %; незавершене будівництво 
гаража дільничної лікарні – одноповерхова цегляна будівля, частково 
розібрана, рівень будівельної готовності – 20 %.

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30 серпня 2018 року, час проведення 

визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 85000,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить 

850,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 8500,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування інформаційного повідомлення в електронній торговій сис-
темі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному 
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматич-
но в проміжки часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової 
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення в ЕТС.

2. Аукціон зі зниженням стартової ціни.
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-

шується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 42500,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

425,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 4250,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні із знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення в ЕТС.

3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій:

Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-
шується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.

Стартова ціна об’єкта: 42500,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

425,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 4250,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закри-

ту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту 
призначення дати аукціону електронною торговою системою до за-
кінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропо-
зицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні 
встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня 
проведення аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого Постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
в національній валюті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 
внеску)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний 

об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній ва-
люті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора 
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомирській 
області від 27.07.2018 № 507:

завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту 
підписання акта передачі;

відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оці-
нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта при-
ватизації, в розмірі 9000,00 грн у місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, за 
інформацією звертатися до організатора аукціону.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі UA-AR-
P-2018-07-25-000137-1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Жито-
мир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел. (0412) 420-416, в ро-
бочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації

Назва об’єкта приватизації:  незавершене будівництво лазні 
за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, 
вул. Шевченка, 26а. Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво одноповерхової 

цегляної будівлі загальною площею 109,1 м2. По об’єкту виконані такі 
будівельно-монтажні роботи: фундамент, стіни, перегородки, пере-
криття, покрівля, стіни частково оштукатурені, вікна та двері дерев’яні, 
інженерні мережі відсутні. Рівень будівельної готовності – 70 %.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0300 га, када-
стровий номер земельної ділянки 1824486401:02:001:0057, цільове 
призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель гро-
мадської забудови. Форма власності державна.

Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30 серпня 2018 року, час проведення 

визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 20087,49 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить 

200,88 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 2008,75 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування інформаційного повідомлення в електронній торговій сис-
темі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
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пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному 
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматич-
но в проміжки часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової 
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення в ЕТС.

2. Аукціон зі зниженням стартової ціни.
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-

шується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 10043,75 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

100,44 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1004,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні із знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій складає 30 календарних днів від дати опублікування інфор-
маційного повідомлення в ЕТС.

3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій.

Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-
шується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.

Стартова ціна об’єкта: 10043,75 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

100,44 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1004,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-

ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк по-
дання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електро-
нною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого Постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
в національній валюті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 
внеску)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893.
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний 

об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній ва-
люті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора 
електронного майданчика відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомирській 
області від 27.07.2018 № 506:

завершити будівництво об’єкта протягом одного року з моменту 
підписання акта передачі;

відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оці-
нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта при-
ватизації, в розмірі 9400,00 грн в місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, за 
інформацією звертатися до організатора аукціону.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі 
UA-AR-P-2018-07-25-000121-1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Жито-
мир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел. (0412) 420-416, в ро-
бочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації

Назва об’єкта приватизації:  окреме майно – будівлі та 
споруди колишньої автозаправної станції контейнерного 
типу № 3 за адресою:Житомирська обл., Олевський р-н, 
с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. 
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди колишньої автозаправної 

станції контейнерного типу № 3 у складі: будівля колишньої опера-
торної площею 10,1м2 (літ. А), під’їзна та від’їзна площадка площею 
88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб), автоза-
правний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 
4,5 м2 (літ. аб2).

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30 серпня 2018 року, час проведення 

визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 26484,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить 

264,84 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 2648,40 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчен-
ня кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової 
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення в ЕТС.

2. Аукціон зі зниженням стартової ціни.
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-

шується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 13242,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

132,42 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1324,20 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні із знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення в ЕТС.

3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій.

Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-
шується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.

Стартова ціна об’єкта: 13242,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

132,42 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1324,20 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закри-

ту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту 
призначення дати аукціону електронною торговою системою до за-
кінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропо-
зицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні 
встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня 
проведення аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
в національній валюті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 
внеску)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893.
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний 

об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній ва-
люті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора 
електронного майданчика відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомирській 
області від 27.07.2018 № 503:

подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оці-

нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта при-
ватизації, в розмірі 9495,00 грн в місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, за 
інформацією звертатися до організатора аукціону.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі 
UA-AR-P-2018-07-25-000069-1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Жито-
мир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел. (0412) 420-416, в ро-
бочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації

Назва об’єкта приватизації:  незавершене будівництво клубу 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка, 
вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво клубу, розташова-

не в центрі населеного пункту с. Гадзинка, поруч із Обеліском Слави 
загиблим воїнам, Гадзинською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів 
та Свято-Михайлівською церквою. Поруч проходить дорога з твердим 
покриттям. Територія об’єкта не огороджена, не охороняється та має 
вільний доступ.

Незавершене будівництво клубу – залишки цегляної будівлі, стіни 
та перегородки із силікатної та керамічної цегли майже повністю розі-
брані, перекриття з/б плити – частково демонтовані, фундамент – фун-
даментні блоки. На майданчику наявні залишки будівельних матеріалів. 
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 11%.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1 га. 
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове 
призначення – землі загального користування.

Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30 серпня 2018 року, час проведення 

визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 26317,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить 

263,17 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 2631,70 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування інформаційного повідомлення в електронній торговій сис-
темі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному 
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматич-
но в проміжки часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 %.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової 
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення в ЕТС.

2. Аукціон зі зниженням стартової ціни.
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-

шується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 13158,50 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

131,59 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1315,85 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий 
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні із знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», на 50 відсотків.

Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення в ЕТС.

3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій.

Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголо-
шується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.

Стартова ціна об’єкта: 13158,50 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни, що становить: 

131,59 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 1315,85 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-

ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк по-
дання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електро-
нною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого Постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 ( зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
в національній валюті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 
внеску)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893.
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний 

об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній ва-
люті за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Житомирській області

Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора 
електронного майданчика відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомирській 
області від 27.07.2018 № 505:

розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом одного року 
та впорядкувати земельну ділянку;

відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оці-
нювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта при-
ватизації, в розмірі 9400,00 грн у місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі 
UA-AR-P-2018-07-25-000010-2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Жито-
мир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел.(0412) 420-416, в робочі 
дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.
gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157
1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  електростанція 
дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Інформація про об’єкт: електростанція дизельна на шасі автомо-

біля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний 
№ АТ 7832 АХ, шасі № 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для 

виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування 
дизель-генераторної електростанції). Перебуває в задовільному ста-
ні, окремі вузли та механізми потребують ремонту (гальмівна система, 
колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Івано-Франківська філія ПАТ 

«Укртелеком», адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Са-
харова, 32. Код ЄДРПОУ 01184835. Тел.(0342)52-36-52.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 51 913 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 25 956,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 25 956,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 5 191,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 595,65 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2 595,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37180500900001;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 14, МФО 836014.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 
об’єкта надійшли кошти)

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 
по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37311072006415;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, 

відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робо-
чі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: 76014, м. Івано-
Франківськ, вул. Ребета, 2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Івано-Франківській області, 76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, 
тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з організації аукціону – 



23

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯМАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

1 серпня 2018 року

робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 
16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьонова Ірина Василівна, 
тел. (0342) 553140, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення ФДМУ по івано-Франківській області від 
26.07.2018 № 229 «Про затвердження умов продажу електростанції 
дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157».

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000050-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних 
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 519,13 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 259,56 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 259,56грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
автомобіля ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА
1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  автомобіль ЗІЛ марки 
ММЗ 4502 номерний знак 74-73 ІВА.
Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31.
Інформація про об’єкт: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, тип ТЗ – 

самоскид-С, рік випуску – 1992, реєстраційний №74-73 ІВА, шасі 
№3266707, колір – зелений. Перебуває в задовільному стані.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: господарський підроз-

діл господарського управління Івано-Франківської облдержадміні-
страції, адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 
Код ЄДРПОУ 33427126. Тел. (0342) 55-22-30.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го 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: відсутня.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 60 080 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30 040 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 30 040грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 6 008 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 004 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3 004 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37180500900001;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 14, МФО 836014.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 
об’єкта надійшли кошти)

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 
по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37311072006415;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, 

відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Дудаєва, 31.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з органі-
зації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (у п’ятницю та передсвяткові 
дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення ФДМУ по івано-Франківській області від 
26.07.2018 № 230 «Про затвердження умов продажу автомобіля ЗІЛ 
марки ММЗ 4502 номерний знак 74-73 ІВА».

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000052-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних 
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 600,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 300,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 300,40грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу колишнього 
державного підприємства «ІНІН»
1. Інформація про об’єкт приватизації

Об’єкт соціально-культурного призначення.
Найменування об’єкта приватизації:  єдиний майновий 
комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН».
Місцезнаходження: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1.
Код ЄДРПОУ: 32604934.
Середньооблікова чисельність працівників: 16 осіб, у тому числі: 

6 – адміністративно-управлінський персонал, 10 – працівники (9 пра-
цюючих – особи з інвалідністю).

Обсяг та номенклатура продукції:

Основні види продукції
(робіт, послуг)

Вартість продукції (ро-
біт, послуг), тис. грн

У натуральному 
вираженні, шт. 

В тому числі експортної 
продукції, тис. грн 

Книжно-журнальна 
продукція

161 5724 –

Бланкова продукція 126 346962 –
Картонні вироби, заготов-
ка паперу та картону

83 – –
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Основні показники господарської діяльності

за останні три роки

№
з/п Назва показника 

Одини-
ця ви-
міру 

За станом на початок
трьох попередніх років 

На останню 
звітну дату 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.04.2018
1 2 3 4 5 6 7 
1 Первісна вартість 

основних фондів
тис. грн 1088 1458 1437 1434

2 Залишкова вартість 
основних фондів,

тис. грн 439 457 386 367

3 Знос основних фондів % 649 1001 1051 1067
4 Балансовий прибуток 

(якщо збиток, – писа-
ти зі знаком «-»)

тис. грн 192 -34 -88 -71

4.1 Ефективність роботи:  
4.1. рентабельність ви-

робництва 
% 19 – – –

5 Дебіторська заборго-
ваність, усього 

тис. грн 44 59 49 49

6 Кредиторська забор-
гованість, усього 

тис. грн 61 75 88 109

7 Кредиторська забор-
гованість: 

 

7.1 із заробітної плати, 
усього: 

тис. грн 14 17 36 40

7.1.1 у т. ч. прострочена  – – – –
7.2 за платежами до бю-

джету, усього: 
 4 4 9 9

7.2.1 у т. ч. прострочена  – – – –
7.3 до державних цільових 

фондів, усього: 
 2 1 2 2

7.3.1 у т. ч. прострочена  – – – –

Інформація про об’єкти нерухомості: об’єктів нерухомості немає.
Інформація про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу 

входять: 65 одиниць основних засобів, у тому числі 25 одиниць облад-
нання для виробництва паперових виробів та друкування книжково-
журнальної продукції, автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 оди-
ниць бібліотечного фонду. Обладнання зношене, застаріле.

Інформація про земельні ділянки: земельної ділянки немає.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: єдиний 

майновий комплекс перебуває в оренді згідно з договором оренди, 
укладеним між Регіональним відділенням ФДМУ по Івано-Франківській 
області та підприємством «ІНІН» громадської організації «Всеукраїнська 
організація Союз осіб з інвалідністю України»,№31/04 від 22.06.2004 
зі змінами та доповненнями від 22.06.2004, 14.07.2008, 17.09.2008, 
02.07.2009, 21.06.2010, 19.10.2011, 09.07.2012, 27.12.2012, 23.12.2014, 
22.11.2016, 29.01.2018. Термін дії договору оренди – 30.11.2020. Розмір 
орендної плати за червень 2018 року становить 1752,82 грн.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: 
викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне се-
редовище відсутні.

Інформація про балансоутримувача: підприємство «ІНІН» громад-
ської організації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю 
України», адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1, Код ЄДРПОУ 
32604934, тел. (0342) 561648.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 №432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 231 340 грн;

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 
115 670 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – 115 670 грн.

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 23 134 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

11 567 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 11 567 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: вироб-

ництво паперових канцелярських виробів; друкування іншої продукції 
протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу;

до нового власника переходять права і обов’язки за догово-
ром оренди №31/04 від 22.06.2004 (зі змінами та доповненнями), 
укладеним між Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській області та підприємством «ІНІН» гро-
мадської організації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалід-
ністю України».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37180500900001;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської 

служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 14, МФО 836014.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 
об’єкта надійшли кошти)

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків га-
рантійних внесків:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 
по Івано-Франківській області;

Рахунок № 37311072006415;
Код ЄДРПОУ 13660726;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, 

відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 у робо-
чі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: 76014, м. Івано-
Франківськ, вул. Симоненка, 1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0342) 553140, 752367, час роботи служби з органі-
зації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (у п’ятницю та передсвяткові 
дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області від 
26.07.2018 № 231 «Про затвердження умов продажу єдиного майнового 
комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000016-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 313,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 156,70 грн;
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 156,70 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу 
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого 
майна – будівлі (літ. А) загальною площею 98,3 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  окреме майно – будівля (літ. А) загальною 
площею 98,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський 

р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля 1946 року побудови 

загальною площею приміщень 98,3 м2, 5 групи капітальності. Доступ 
до будівлі здійснюється через окремий вхід. Комунікації: електроосвіт-
лення, опалення пічне. Об’єкт перебуває в оренді з метою використан-
ня під магазин згідно з договором оренди. Орендар – фізична особа-
підприємець Коштура Тетяна Юріївна. Орендована площа – 98,3 м2. 
Розмір місячної орендної плати станом на 15.07.2018 – 1916,81 грн. 
(без ПДВ). Термін дії договору оренди – до 27.09.2020.

Балансоутримувач: Мукачівське міжрайонне управління водного 
господарства, код ЄДРПОУ 01033875, юридична Адреса: 89600, м. Му-
качево, вул. Я. Мудрого, 22, телефон: (031-31) 3-13-48.

Дані про земельну ділянку: права на земельну ділянку під об’єктом 
не оформлені та не зареєстровані у державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно. Кадастровий номер ділянки відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 30 серпня 2018 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов затвердженого, постановою 
КМУ від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідно інформаційного повідомлення в електронній тор-
говій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь 
в електронному аукціоні.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційні та 
гарантійні внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
з правилами, встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування, в робочі дні з 8.00 до 16.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський 
р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. головного бухгалтера Мука-
чівського міжрайонного управління водного господарства – Гор зо-
ва Е. О. тел. (03131)3-13-48.

Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпат-
ській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
кімната №315, телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 9488,00 (дев’ять 
тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 00 коп.) гривень без ураху-
вання ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 948,80 грн.
Мінімальний крок аукціону: 948,80 грн.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової 

ціни (знижена на 50 %) – 4744,00 (чотири тисячі сімсот сорок чотири 
тисячі гривень 00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 474,40 грн.
Мінімальний крок аукціону: 474,40 грн.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 4744,00 (чотири тисячі сімсот сорок чотири тисячі гривень 
00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 474,40 грн.
Мінімальний крок аукціону: 47,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нарахову-

ється ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта;
у триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу 

об’єкта прийняти його за актом передачі;
заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем при-

ватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», протягом строку виконання зобов’язань за договором купівлі-
продажу.

Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходжен-
ня: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса веб-
сайта: www. spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia. html.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, 
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної 
пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантій-

ного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт:

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-
лари США)

Payment in foreign currency (USD):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що 

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)
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Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 

(євро)
Payment in foreign currency (Euro):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валю-
ті проводиться за курсом Національного банку України на день 
сплати.

Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment.

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків розміщено за посиланням:

h t t p s : / / p r o z o r r o .  s a l e / i n f o / e l e k t r o n n i - m a j d a n c h i k i - e t s -
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-
ми гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті від 31.07.2018 року № 00330.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000120-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного 
повідомлення);

аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 35 (тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування 
інформаційного повідомлення).

Мінімальний крок аукціону для:
аукціону з умовами – 948,80 грн.;
аукціон зі зниження стартової ціни – 474,40 грн.;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 47,44 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу 
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого 
майна – будівлі магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним поверхом 
загальною площею приміщень 120,9 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  окреме майно – будівля магазину-кафе 
(літ. А-А*) з мансардним поверхом загальною площею 
приміщень 120,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 90154, Закарпатська обл., Іршавський 

р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з мансардним по-

верхом, має окремий вхід з центральної вулиці. Зазначена будівля 
складається з основної частини (літ. А) та прибудови (літ. А’) пло-
щею приміщень 85,0 м2, мансардного поверху площею приміщень 
35,9 м2, тераси площею 26,6 м2. Розташований об’єкт на території 
балансоутримувача за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, 
с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1, зареєстровано в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.08.2009, реєстраційний 
номер: 28028189 – як нежитлова будівля, магазин-кафе загальна 
площа – 120,9 м2. Будівля перебуває в задовільному стані. В оренді 
об’єкт не знаходиться.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Довжанське лісомис-
ливське господарство», код ЄДРПОУ 22114572, адреса юридичної осо-
би: 90154, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Довге, вул. Січових 
Стрільців, 2, телефон: (031-44) 71-402.

Дані про земельну ділянку: права на земельну ділянку під об’єктом 
приватизації не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та в Державному земельному кадастрі, кадастровий 
номер земельної ділянки відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 29 серпня 2018 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов затвердженого, постановою 
КМУ від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 
року №432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідно інформаційного повідомлення в електронній тор-
говій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь 
в електронному аукціоні.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційні та 
гарантійні внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
з правилами, встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування, в робочі дні з 8.00 до 16.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: 90154, Закарпатська обл., Іршавський 
р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2а/1.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер ДП «Довжанське 
лісомисливське господарство» Довганич М. В., тел. (03144) 74-402.

Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпат-
ській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
кімната № 315, телефони для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 97 610,34 
(дев’яносто сім тисяч шістсот десять гривень тридцять чотири коп.) 
гривень 34 коп. без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 9761,03 грн.
Мінімальний крок аукціону: 9761,03 грн.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової ціни 

(знижена на 50 %) – 48 805, 17 (сорок вісім тисяч вісімсот п’ять гривень 
сімнадцять коп.) гривень 17 коп. без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 4880,52 грн.
Мінімальний крок аукціону: 4880,52 грн.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій – 48 805,17 (сорок вісім тисяч вісімсот п’ять гривень сімнадцять 
коп.) гривень 17 коп. без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 4880,52 грн.
Мінімальний крок аукціону: 488,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нарахову-

ється ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта;
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у триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу 
об’єкта прийняти його за актом передачі;

заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем при-
ватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», протягом строку виконання зобов’язань за договором купівлі-
продажу.

Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходжен-
ня: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, 
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної 
пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація:
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантій-

ного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт:

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-
лари США)

Payment in foreign currency (USD):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що 

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 
(євро)

Payment in foreign currency (Euro):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валю-
ті проводиться за курсом Національного банку України на день 
сплати.

Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків розміщено за посиланням:

h t t p s : / / p r o z o r r o .  s a l e / i n f o / e l e k t r o n n i - m a j d a n c h i k i - e t s -
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-
ми гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті від 31.07.2018 № 00331.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000116-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного 
повідомлення);

аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 35 (тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування 
інформаційного повідомлення).

Мінімальний крок аукціону для:
аукціону з умовами – 9761,03 грн;
аукціон зі зниження стартової ціни – 4880,52 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 488,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу 
об’єкта державної власності малої приватизації – незавершеного 
будівництва – 40-квартирного житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  об’єкт незавершеного будівництва – 
40 – квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 89636, Закарпатська обл., Мукачівський 

р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – 

40-квартирний житловий будинок, повернутий за рішенням суду в дер-
жавну власність. Об’єкт приватизації являє собою фундамент, який 
виконано з залізобетонних блоків з частковим перекриттям залізобе-
тонними плитами. Зведення стін першого поверху не розпочиналось. 
Комунікаційні мережі до об’єкта не підведені. Готовність об’єкта неза-
вершеного будівництва – житлового п’ятиповерхового 40-квартирного 
житлового будинку згідно з Інвентаризаційним описом основних засо-
бів станом на 10.09.2013 становить 5%. Будівництво об’єкта припине-
но в 1992 році, консервація об’єкта після припинення будівництва не 
проводилася.

Через відсутність належно проведених консервувальних робіт об’єкт 
протягом багатьох років піддавався постійному впливу природних чин-
ників, внаслідок цього бетонні конструкції втратили свої несучі влас-
тивості та почали руйнуватись. Залізобетонні блоки мають вибоїни, 
тріщини, сліди постійного зволоження. Оголена арматура бетонних 
блоків вражена корозією. У підвальних приміщеннях на рівні 5-10 см 
наявні ґрунтові води. До об’єкта приватизації прокладено ґрунтову 
дорогу. На відстані 250 м від об’єкта приватизації проходить дорога 
загального користування з твердим покриттям.

Балансоутримувач: балансоутримувач – відсутній.
Дані про земельну ділянку: права на земельну ділянку під об’єктом 

не оформлені та не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно. Кадастровий номер ділянки відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 30 серпня 2018 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов затвердженого, постановою 
КМУ від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідно інформаційного повідомлення в електронній тор-
говій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь 
в електронному аукціоні.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційні та 
гарантійні внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
з правилами, встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування, в робочі дні з 8.00 до 16.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: 89636, Закарпатська обл., Мукачівський 
р-н, смт. Кольчино, вул. Фрідяшівська.

Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпат-
ській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
кімната № 315, телефони для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 304416,00 
(триста чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 00 коп.) гривень 
без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 30441,60 грн.
Мінімальний крок аукціону: 30441,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для аукціону із зни-

женням стартової ціни (знижена на 50%) – 152208,00 (сто п’ятдесят 
дві тисячі двісті вісім гривень 00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 15220,80 грн.
Мінімальний крок аукціону: 15220,80 грн.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зни-

ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
(без урахування ПДВ) – 152208,00 (сто п’ятдесят дві тисячі двісті вісім 
гривень 00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 15220,80 грн.
Мінімальний крок аукціону: 1522,08 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нарахову-

ється ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта$
у триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу 

об’єкта прийняти його за актом передачі$
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-

ня договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витра-
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема 
витрати з проведення оцінки майна в сумі 3800,00 грн без ПДВ;

заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем при-
ватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», протягом строку виконання зобов’язань за договором купівлі-
продажу;

завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва 40-
квартирного житлового будинку протягом 3 років з дня підписання акта 
передачі об’єкта приватизації.

Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Закарпатській області; місцезнахо-
дження: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; адреса 
веб-сайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, 
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної 
пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:

Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантій-

ного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт:

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-
лари США)

Payment in foreign currency (USD):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що 

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 
(євро)

Payment in foreign currency (Euro):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валю-
ті проводиться за курсом Національного банку України на день 
сплати.

Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-
ми гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті від 31.07.2018 року № 00332.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000147-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного 
повідомлення);

аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 35 (тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування 
інформаційного повідомлення).

Мінімальний крок аукціону для:
аукціону з умовами – 304 416,00 грн;
аукціон зі зниження стартової ціни – 152 208,00 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 152 208,00 грн.
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Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу 
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого 
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: блок складу літ. В 
пл.100,4 м2; корпус майстерні літ. Г-Г’ пл.1119,5 м2; мийка машин 
літ. Д пл. 4,8 м2; склад запчастин літ. И пл. 96,8 м2; 
прохідна літ. К пл. 12,3 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: блок складу літ. В пл. 100,4 м2; корпус майстерні 
літ. Г-Г’ пл. 1119,5 м2; мийка машин літ. Д пл. 4,8 м2; склад 
запчастин літ. И пл. 96,8 м2; прохідна літ. К пл. 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський 

р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації зареєстровано в Держав-

ному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05.02.2016 як комплекс 
будівель державної власності загальною площею 1333,80 м2, реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна: 846539021227.

До складових частин комплексу (об’єкта приватизації) входять:
блок складу, літера В, площею 100,40 м2;
корпус майстерні, літера Г-Г ’, площею 1119,50 м2;
мийка машин, літера Д, площею 4,8 м2;
склад запчастин, літера И, площею 96,80 м2;
прохідна, літера К, площею 12,30 м2.
Окремі складові об’єкта приватизації перебувають в оренді, а 

саме: вбудовані приміщення корпусу майстерні (літ. «Г-Г’») загаль-
ною площею 355,3 м2 згідно з договором оренди № 06-12/05-08 
від 16.01.2012 (зі змінами) орендуються юридичною особою – ТОВ 
«РІД – СЕРВІС». Термін дії договору оренди до 15.01.2019. Мета: роз-
міщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів. Орендна плата за базовий місяць розрахунку грудень 
2017 року – 5065,21 грн.

Балансоутримувач: Мукачівське міжрайонне управління водного 
господарства, код ЄДРПОУ 01033875, юридична Адреса: 89600, м. Му-
качево, вул. Я. Мудрого, 22, телефон: (031-31) 3-13-48.

Дані про земельну ділянку: зареєстровано земельну ділянку 
державної форми власності площею 2,2450 га, кадастровий номер 
2122786800:11:101:0040; місце розташування: 89620, Закарпатська 
обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11.

Цільове призначення: 11.04 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструк-
тури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 31 серпня 2018 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов затвердженого, постановою 
КМУ від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідно інформаційного повідомлення в електронній тор-
говій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь 
в електронному аукціоні.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-

вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційні та 
гарантійні внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
з правилами, встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування, в робочі дні з 8.00 до 16.00 за 
місцезнаходженням об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський 
р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. головного бухгалтера Му-
качівського міжрайонного управління водного господарства Горзо-
ва Е. О. тел. (03131) 3-13-48.

Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпат-
ській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
кімната № 315, телефони для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 34 980,00 (трид-
цять чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень без 
урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 3 498,00 грн.
Мінімальний крок аукціону: 3 498,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової ціни 

(знижена на 50 %) – 17490,00 (сімнадцять тисяч чотириста дев’яносто 
гривень 00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 1749,00 грн.
Мінімальний крок аукціону: 1749,00 грн.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 17490,00 (сімнадцять тисяч чотириста дев’яносто гривень 
00 коп.) гривень без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 1749,00 грн.
Мінімальний крок аукціону: 174,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нарахову-

ється ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта;
у триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу 

об’єкта прийняти його за актом передачі;
заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем при-

ватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», протягом строку виконання зобов’язань за договором купівлі-
продажу.

Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходжен-
ня: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia. html.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, 
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83, адреса електронної 
пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області;
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ;
Код згідно ЄДРПОУ 22111310;
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантій-

ного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт:
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Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-

лари США)
Payment in foreign currency (USD):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що 

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 
(євро)

Payment in foreign currency (Euro):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Закарпатській 
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати 
за що

Receiver: The Regional office of the State 
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town, 
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city, 
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without 
fail the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валю-
ті проводиться за курсом Національного банку України на день 
сплати.

Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 
внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-
ми гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті від 31.07.2018 року № 00329.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000124-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного 
повідомлення);

аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 35 (тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування 
інформаційного повідомлення).

Мінімальний крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3498,00 грн;
аукціон зі зниження стартової ціни – 1749,00 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 174,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва – 
конференц-зал на 790 місць
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  об’єкт незавершеного будівництва – 
конференц-зал на 790 місць.
Місцезнаходження об’єкта: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва у формі 

кола, розташований поблизу Головного управління Державної фіскаль-

ної служби у Львівській області. Об’єкт запроектований по типу амфіте-
атру з балконом. Фундамент об’єкта монолітний залізобетонний, стіни 
цегляні, покрівля мембранна; несучі конструкції та мембрана з мета-
лу. По об’єкту частково виконано штукатурку стін цементно-вапняним 
розчином. Інші конструктивні елементи – підлоги, двері, вікна, підшив-
ка даху, водовідвідні пристрої, оздоблення, інженерні комунікації та 
устаткування відсутні. У ході обстеження встановлено, що конструкції 
цегляних стін у задовільному стані, несучі конструкції будівлі (покрів-
лі) з металу покриті корозією і потребують вивчення з метою несучої 
здатності та подальшої експлуатації. Роботи щодо консервації будівлі 
не проводились.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане 
до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 31 %.
Відомості про земельну ділянку: інформація про земельну ділянку 

відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 

2018 року, час проведення визначається електронною торговою сис-
темою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з 
правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами: 3 473 815,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни: 1 736 907,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 1 736 907,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 347 381,50 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 173 690,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 173 690,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершення будівництва протягом 5 років з подальшим функціо-

нальним призначенням об’єкта для освітньо-наукових потреб.
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2. Сплата покупцем послуги суб’єкта оціночної діяльності за прове-
дення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу при-
ватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 3000,00 грн 
(договір від 21.06.2018 № 17/18).

3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків.

4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070
Рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської 

служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К. Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 

820172
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупця-
ми гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ 
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 , 
тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи 
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@
spfu.gov.ua. Конт.особа – Данилишин Віра Григорівна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь 
в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукці-
ону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом прива-
тизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ 

по Львівській області від 30 липня 2018 р. № 01037 (протокол № 1 за-
сідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000034-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 

становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій :
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-
вить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний 
договір.

Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області вносить зміни до інформаційного повідо-
млення про проведення в електронній торговій системі продажу 
об’єкта малої приватизації: окреме майно – вбудовані нежитлові 
приміщення № 9', 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загаль-
ною площею 89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі будівлі А-2, за 
адресою: 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, 
майдан Гайдамаків, 25-26, опублікованого у спецвипуску Дер-
жавного інформаційного бюлетеня про приватизацію від 30 липня 
2018 року, а саме:

пункт 3 повідомлення у частині «Розмір гарантійного внеску» 
слід читати:

«Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 43 830,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 915,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 21 915, 00 грн.».

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1 
за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 4, що перебуває на балансі 
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою від-
повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».

Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 
р-н, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  
будівництва – одноквартирний житловий буд. № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1014) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку, розташована за адресою: Сумська 
обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля відсутня; перекриття від-
сутнє, підлога відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: оформлено.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10127,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5063,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5063,5 грн.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,7 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
26.07.2018 № 403.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

101,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,64 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 2 
за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 5, що перебуває на балансі 
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою від-
повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».

Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  
будівництва – одноквартирний житловий буд. № 2.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а   ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1015) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку розташована за адресою: Сумська 
область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 2: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля відсутня; перекриття від-
сутнє, підлога відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: оформлено.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 2 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10127,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5063,5 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 5063,5 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,7 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
26.07.2018 № 404.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

101,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,64 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3 
за адресою: Сумська область, Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6, що перебуває на балансі 
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою від-
повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».

Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  
будівництва – одноквартирний житловий буд. № 3.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1016) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку, розташована за адресою: Сумська 
область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 3: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля відсутня; перекриття від-
сутнє, підлога відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: оформлено.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 3 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10127,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5063,5 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5063,5 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,7 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
26.07.2018 № 405.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

101,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,64 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4 
за адресою: Сумська область, Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7 що перебуває на балансі 
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою від-
повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».

Місцезнаходження товариства:41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  
будівництва – одноквартирний житловий буд. № 4.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1017) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку, розташована за адресою: Сумська 
область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 4: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля відсутня; перекриття від-
сутнє, підлога відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: оформлено.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 4 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10126,37 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5063,19 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 5063,19 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,6 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,3 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,3 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB “PRIVATBANK”
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB “PRIVATBANK”
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. 
Богдана Хмельницького» Мірошніченко С.В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
26.07.2018 № 406.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – магазин 
за адресою: Сумська область, Тростянецький район, 
сільська рада Кам’янська, «Бакирівка» станція, 
що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування об’єкта малої приватизації – окремого  
майна: магазин.
Місцезнаходження об’єкта: 42652, Сумська область, Тростянецький 

район, сільська рада Кам’янська, «Бакирівка» станція.
Магазин під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» та обліковується на його балансі: код 
ЄДРПОУ 23050348, юридична адреса: 42600, Сумська обл., м. Трос-
тянець, пров. Гаївський, 2б, E-mail: boromlja@ukr.net.

Об’єкт приватизації – магазин являє собою окремо розташовану 
цегляну будівлю із залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною 
покрівлею, бетонною підлогою, обладнаною системою електропоста-
чання. Фізичний знос об’єкта – 54 %. Будівля об’єкта забезпечується 
під’їзними шляхами із твердим покриттям для автотранспорту. Об’єкт 
перебуває на території залізничної станції, поблизу населеного пунк-
ту с. Кам’янка.

Магазин не використовується балансоутримувачем останніх п’ять 
років, не переданий в оренду, запропонований до приватизації без збе-
реження первісного призначення. Право власності оформлено.

Будівля розташована на земельній ділянці, переданій 18.11.2014 
у постійне користування ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ, 
03680 МСП м. Київ-150, вул. Тверська, 5). Кадастровий номер 
5924755800:04:001:0006.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукці-

оні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація магазину здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – магазину 
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2534,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1267,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1267,34 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 253,47 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 126,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 126,73 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон 

без умов.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по
Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 42652, Сумська область, Тростянецький 
район, сільська рада Кам’янська, «Бакирівка» станція.

ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «За-
лізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області, м. Суми, вул. Хар-
ківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 26.07.2018 № 409.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000017-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 25,35 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 12,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12,67 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2 
за адресою: Сумська область, Сумський район, 
с. Головашівка, «Гловашівка» станція, який обліковується 
на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування об’єкта малої приватизації  – окремого 
майна: будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 42307, Сумська область, Сумський ра-

йон, с. Головашівка, «Гловашівка» станція.
Будівля магазину під час приватизації не увійшла до статутного 

капіталу ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» та обліковується на його ба-
лансі: код ЄДРПОУ 23050348, юридична адреса: 42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б, E-mail: boromlja@ukr.net.

Об’єкт приватизації – будівля магазину № 69 загальною площею 
35,8 м2 являє собою одноповерховий окремо розташований цегля-
ний об’єкт нерухомості. Конструктивна схема будівлі – з повздовжніми 
опорними стінами із дерев’яними перекриттям та підлогою, азбесто-
цементною покрівлею, обладнана системою електропостачання (не в 
робочому стані). Фізичний знос об’єкта – 38 %.

Об’єкт перебуває на території залізничної станції, в периферійній 
частині села, в зоні житлової забудови. До будівлі є під’їзд для авто-
транспорту з можливістю стоянки для автомобілів.

Будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2 балансоутри-
мувачем не використовується, не передана в оренду, запропонована 
до приватизації без збереження первісного призначення. Право влас-
ності оформлено.

Будівля розташована на земельній ділянці, переданій 18.11.2014 
у постійне користування ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ, 
03680 МСП м. Київ-150, вул. Тверська, 5). Кадастровий номер 
5924755800:04:001:0006.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукці-

оні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація нежитлової будівлі магазину № 69 загальною площею 
35,8 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитло-
ва будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умовами – 6706,48 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 3353,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3353,24 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умовами – 670,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 353,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 353,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон 

без умов.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 42307, Сумська область, Сум-
ський район, с. Головашівка, «Гловашівка» станція.

ПІБ контактної особи на об’єкті. директор ПрАТ «Хлібозавод «За-
лізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми, 
вул. Харківська,30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 26.07.2018 № 408.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000014-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 67,06 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 33,53 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 33,53 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля магазину 
за адресою: Сумська область, м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1а, 
який обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування об’єкта малої приватизації  
окремого майна: будівля магазину.
Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська область, м. Тростянець, 

пл. Шухляєва, 1а.
Будівля магазину під час приватизації не увійшла до статутного 

капіталу ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» та обліковується на його ба-
лансі: код ЄДРПОУ 23050348, юридична адреса: 42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б, E-mail: boromlja@ukr.net.

Об’єкт приватизації будівля магазину, загальна площа забудови – 
74,5 м2 являє собою одноповерхову окремо розташовану споруду з при-
будовою. Конструктивні елементи будівлі – фундамент та стіни цегляні. 
Покрівля магазину шиферна, прибудови залізна. Об’єкт обладнаний 
системою електропостачання (не в робочому стані). Будівля магазину 
знаходиться безпосередньо в районному центрі, на відстані 1 км від 
залізничного та авто- вокзалів, поряд з залізничною колією.

Будівля магазину балансоутримувачем не використовується, не 
передана в оренду, запропонована до приватизації без збереження 
первісного призначення. Право власності оформлено.

Будівля розташована на земельній ділянці орієнтовною площею 
0,0122 га. Форма власності на землю – комунальна власність. Цільо-
ве призначення: 03.07. для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі.

Технічна документація із землеустрою на земельну ділянку під 
об’єктом приватизації – будівля магазину за адресою: 42600, Сумська 
область, м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1а не розроблялася. Інформація 
щодо земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна у Головному 
управлінні Держгеокадастру у Сумській області відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукці-

оні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація будівлі магазину здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля 
магазину має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умовами – 3508,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1754,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1754,22 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умовами – 350,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 175,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 175,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації – аукціон 

без умов.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 42600, Сумська область, м. Трос-
тянець, пл. Шухляєва, 1а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ПрАТ «Хлібозавод «За-
лізничник» Рєзнік І. С., тел. (050) 9631666.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми, 
вул. Харківська,30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 26.07.2018 № 408.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000014-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 35,08 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 17,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 17,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – машинка швейна класу 
97А, що перебуває на балансі ПАТ «Сумський завод насосного 
та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

Інформація про балансоутримувача: публічне акціонерне товари-
ство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш».

Місцезнаходження товариства: 40011, Сумська обл., м. Суми, 
пл. Привокзальна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05785448.
Пропонується до продажу окреме майно  – машинка швейна 
класу 97А, 1987 року випуску, заводський номер 303742, 
інв. номер 43235. Промислова машинка швейна класу 97А 
призначена для шиття двонитковим човниковим стібком легких 
та костюмних тканин (сорочок, костюмів, жіночих суконь). 
Швейна машинка 97 класу відрізняється наявністю роторного 
ниткопротягувача і автоматичною системою змащення механізмів і 
вузлів. У порівнянні зі швейною промисловою машинкою 122 класу, 
швейна машина 97 класу має ряд переваг: безшумну роботу; високу 
швидкість; якісну сходинку і примусову безперервну мастило. Однак 
вона не здатна шити занадто товсті тканини. Спочатку ця машинка 
призначалася тільки для пошиття костюмних тканин, тому не варто 
навіть пробувати шити такі тканини, як брезент, шкіру та ін.
Технічні характеристики:
довжина стібка 2,0 … 4,0 мм; максимальний підйом притискної лап-

ки 6,0 мм; максимальна товщина оброблюваного матеріалу 4,0 мм; 
номери застосовуваних голок: 0052-02-75; 0052-02-90; 0052-02-100; 
0052-02-110. Обладнання перебуває в робочому стані, але тривалий 
час не використовується. Потребує наладки та налаштування.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-

ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Приватизація окремого майна – машинка швейна класу 97 А, 
що перебуває на балансі ПАТ «Сумський завод насосного та енерге-
тичного машинобудування «Насосенергомаш», здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець окремого майна – машинка швейна класу 97 А має від-
повідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 650,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 650,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 130,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 65,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB “PRIVATBANK”
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy 

oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB “PRIVATBANK”
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реє-
страційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 40011, Сумська обл., м. Суми, 
пл. Привокзальна, буд. 1.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник юридичного бюро ПАТ 
«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «На-
сосенергомаш» Скубира О. М., тел. + 38 (0542) 66-44-32, + 38 (050) 
327-29-89.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
26.07.2018 № 402.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000001-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

13,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 6,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 6,5 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов окремого майна – будівель та споруд 
колишнього АКАБ «Україна» у складі: основна будівля, А-3; 
насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; 
огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8
1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  окреме майно – будівлі та споруди 
колишнього АКАБ «Україна» у складі: основна будівля, А-3; 
насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; 
гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Місцезнаходження об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський 

р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6.
Відомості про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком 

(літ. А-3) загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли 
та оздоблена «шубою». Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний 
технічний стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85%. Будівля не 
експлуатується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – ас-
фальтоване покриття. Інженерні мережі: електропостачання, водо-
постачання, теплопостачання, каналізація – не діючі.

Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; ко-
тельня (літ. Г) площею 105,8 м2; гараж (літ. Е) площею 64,3 м2; гараж 
(літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня (літ. Д) площею 3,7 м2 – побудовані 
з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8. Загальний технічний стан – 
незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, по-
требують капітального ремонту.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташова-
ний на земельній ділянці загальною площею 0,3681 га, кадастровий 
№ 7121582301:03:004:0040, (державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою від 27 січня 2000 року, серія І-ЧР 
№ 000666), цільове призначення: землі комерційного використання, 
обмеження та сервітути – відсутні.

На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому за-
лізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для збері-
гання рідкого палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі 
спорудою, що знаходиться за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 
6-б, і належить Національному банку України (Свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія САА, видане 
виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).

Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код 
за ЄДРПОУ 00022668). Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 185, тел. (0472) 37-29-44.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 

2018 року, час проведення визначається електронною торговою сис-
темою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
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аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною 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 аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 130 487,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 243,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 65 243,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 13 048,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 524,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 524,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Стартові ціни вказані без ПДВ. При укладенні договору купівлі-
продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується 
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37184006000007;
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області;
МФО 854018;
Код ЄДРПОУ 21368158;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37319071002036;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 213681582.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора держав-

не підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити 
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з яки-
ми адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для 

довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 
до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва 
з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. 
Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-

кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі UA-AR-P-2018-07-31-000002-2.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – крок аукціону становить 1% (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-

вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі 
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсо-
ток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний 
договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами окремого майна – нежитлова будівля лазні 
загальною площею 182,3 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  окреме майно – нежитлова будівля лазні 
загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський 

р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій зна-

ходиться дев’ять кімнат, загальною площею 182,3 м2. Рік побудови 
– 1977. Фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; 
перекриття – з/б плити; покрівля – шифер по дерев’яному каркасу; 
підлога – бетонна; опоряджувальні роботи – водяне та масляне по-
фарбування, облицювання керамічною плиткою. Інженерні мережі: 
електропостачання (зруйновано). Приміщення не використовуються. 
Санітарно-технічний стан будівлі – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 2018 

року, час проведення визначається електронною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
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блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 30 120,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 15 060,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 012,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 506,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 506,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

рішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-

ня договору купівлі-продажу Покупець зобов’язаний оплатити вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта при-
ватизації від 06.06.2018 № 13) у сумі 2 500,00 грн на розрахунковий ра-
хунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, 
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Черкаській області;

3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області, код ЄДРПОУ 21368158;
Рахунок: № 37184006000007;
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області, код ЄДРПОУ 21368158;
Рахунок: № 37319071002036;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора держав-

не підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити 
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з яким 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Черкаській області, адреса: м. Черка-
си, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10; телефон для довідок: 
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 
до 14.00 Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна 
особа: Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом прива-

тизації наказом від 30.07.2018 № 88 МП (протокол № 1 засідання аук-
ціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі UA-AR-P-2018-07-25-000019-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-

вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі 
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсо-
ток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва – 
176-квартирний житловий будинок
1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  об’єкт незавершеного будівництва – 
176-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Б. Хмельницького, 64-а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового бу-

динку, за проектом п’ятиповерхового будинку з двох блок-секцій на 40 
квартир, проводилось протягом 1996 року. Роботи виконані з нульового 
циклу. По об’єкту виконано: земляні роботи, роботи по влаштуванню 
фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, стіни 
підвалу із червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізо-
бетонних плит перекриття над підвалом, сходів. Площа забудови – 
758,0 м2. Ступінь будівельної готовності – 2 %. Фізичний знос – 60%.

На дату оцінки об’єкт незавершеного будівництва є непридатним 
до використання за первісним функціональним призначенням. Об’єкт 
розташований в південно-західному районі міста Сміла на відстані 
2 км від центру.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт відведена земельна ді-
лянка площею 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та гро-
мадської забудови. Кадастровий номер: 7110500000:09:004:0181. Зе-
мельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної 
системи (електрокабель) 0,0116 га; охоронна зона навколо інженерних 
комунікацій (водопровід) 0,0153 га.

Балансоутримувач: відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 2018 

року, час проведення визначається електронною торговою системою 
автоматично.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 
432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 128 600,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 64 300,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 64 300,25 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12 860,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 430,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 430,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн., що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

рішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-

ня договору купівлі-продажу Покупець зобов’язаний оплатити вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта при-
ватизації від 01.06.2018 № 11) в сумі 7 350,00 грн на розрахунковий 
рахунок №35217078002036 в Державній казначейській службі України, 
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Черкаській області;

3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в 
розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області, код ЄДРПОУ 21368158;
Рахунок: № 37184006000007;
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області, код ЄДРПОУ 21368158;

Рахунок: № 37319071002036;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора держав-

не підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити 
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, та на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з яким 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Черкаській області, адреса: м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10; телефон для довідок: (0472) 
37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім ви-
хідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 
Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робо-
чих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом прива-

тизації наказом від 30.07.2018 № 26-НБ (протокол № 1 засідання аук-
ціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі UA-AR-P-2018-07-31-000003-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-

вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі 
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсо-
ток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний 
договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу в електронній торговій системі 
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва – 
30-квартирний житловий будинок для малосімейних
1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  об’єкт незавершеного будівництва – 
30-квартирний житловий будинок для малосімейних.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Ге-

роїв Майдану, 10а.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації знаходиться в центральній 

частині міста. Будівництво велося протягом 1992 року, рівень будівель-
ної готовності – 13%, виконані роботи з нульового циклу; фундамент, 
стіни та перекриття – залізобетонні, інженерні мережі від існуючого 
житлового масиву. Площа забудови 412,0 м2, об’єм 1030,0 м3, висо-
та – 2,50 м. На дату оцінки об’єкт незавершеного будівництва є не при-
датним для використання за первісним призначенням.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна 

ділянка окремо не виділена.



43

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯМАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

1 серпня 2018 року

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 2018 

року, час проведення визначається електронною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціо-
нів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 41 693,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 20 846,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 20 846,59 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 169,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 084,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 084,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн., що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

рішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-

ня договору купівлі-продажу Покупець зобов’язаний оплатити вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта при-
ватизації від 01.06.2018 № 9) в сумі 4 550,00 грн. на розрахунковий 
рахунок №35217078002036 в Державній казначейській службі України, 
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Черкаській області;

3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в 
розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37184006000007;
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області;
МФО 854018;

Код ЄДРПОУ 21368158;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37319071002036;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 213681582.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора Дер-

жавного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені рек-
візити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
та на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного май-
данчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для 
довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 
до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва 
з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. 
Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-

нального відділення ФДМУ по Черкаській області від 30 липня 2018 р. 
№ 24-НБ (протокол №1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі UA-AR-P-2018-07-31-000007-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-

вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі 
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсо-
ток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний 
договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва – будинок 
для вчителів № 47
1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  незавершене будівництво – будинок 
для вчителів № 47.
Місцезнаходження об’єкта: 19744, Черкаська обл., Золотоніський 

р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації двоповерхова окре-

мо розташована цегляна будівля з підвалом (літ. А-2, пд.) на два 
під’їзди, в проекті на вісім квартир. Початок будівництва – 1997 рік, 
припинення –1998 рік, розташовано у центральній частині с Приві-
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тне. Стіни зовнішні – цегляні з керамічної цегли, виконані повністю; 
перегородки – змішана цегла, виконані повністю; перекриття – збірні 
залізобетонні панелі, виконані повністю; двері, вікна – відсутні; бал-
кони – збірні з/б панелі, змонтовані частково. Під’їзні шляхи ґрунтові. 
Площа забудови – 388,1 м2. Фізичний знос – 34 %. Рівень будівельної 
готовності – 37%.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт виділена земельна ді-
лянка площею 0,045 га. Цільове призначення – 02.03 Для будівництва 
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Кадастровий 
номер: 7121588801:01:003:0509. Обтяження на земельну ділянку не 
зареєстровані.

Балансоутримувач: відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 серпня 2018 

року, час проведення визначається електронною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук-
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 
та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 79 783,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39 891,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 39 891,67 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 978,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 989,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3 989,17 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

рішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-

ня договору купівлі-продажу Покупець зобов’язаний оплатити вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцін-
ки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта 
приватизації від 01.06.2018 № 7) в сумі 4550,00 грн на розрахунковий 
рахунок №35217078002036 в Державній казначейській службі України, 
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Черкаській області;

3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими 
реквізитами у національній валюті:

для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37184006000007;
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області;
МФО 854018;
Код ЄДРПОУ 21368158;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Черкаській області;
Рахунок № 37319071002036;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 213681582.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора Дер-

жавного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені рек-
візити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
та на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного май-
данчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір, а саме: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для 
довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 
до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва 
з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. 
Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом прива-

тизації наказом від 30.07.2018 № 25-НБ (протокол № 1 засідання аук-
ціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі UA-AR-P-2018-07-31-000008-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-

вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі 
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсо-
ток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний 
договір.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – нежитлової будівлі площею 138,1 м2 
за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, 
смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51
Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  нежитлова будівля 
площею 138,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, 

смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «Линовицький цукроком-

бінат «Красний», код за ЄДРПОУ 00372629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Чернігів-

ська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. Заводська, 4. Контактні 
дані: тел. (0237) 69-2-18.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: окремо розташована будівля літ. А-1 з прибу-
довами а-1 та а1-1. Будівля одноповерхова, стіни шлакові, перекриття 
дерев’яне, ІІІ групи капітальності, прибудови цегляні. До будівлі було 
підведено електропостачання та було пічне опалення, які на сьогод-
нішній день потребують повного відновлення. Будівля тривалий час не 
експлуатується, перебуває в занедбаному стані, зазнала фізичного зно-
су під впливом атмосферних явищ та несанкціонованого розбирання.

Земельна ділянка не сформована. Договори оренди щодо об’єкта 
приватизації відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/59.

Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2018 р. 

о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торго-
вою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
53 379,26 (п’ятдесят три тисячі триста сімдесят дев’ять) грн 26 коп.

Розмір гарантійного внеску: 5 337,93 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 26 689,63 (двадцять шість тисяч шістсот 
вісімдесят дев’ять) грн 63 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 2 668,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни: 26 689,63 (двад-
цять шість тисяч шістсот вісімдесят дев’ять) грн 63 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 2 668,97 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу.
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із ви-
конанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) грн 
00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчи-

ків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592

Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893.
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний по-
купець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів елек-
тронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, 
просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 376-302, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час робо-
ти: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. 
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 30.07.2018 № 561 «Про за-
твердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-LR-SSP-2018-07-30-000001-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зни-
женням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-
оном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 533,79 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 266,89 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 266,89 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів 
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації-незавершеного 
будівництва одноквартирного житлового 
будинку з господарським блоком 
за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а
Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку 
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський ра-

йон, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане з 
керамічної та силікатної цегли, фундамент – з залізобетонних блоків. 
Розмір будинку орієнтовно 10 м на 9 м. Кладка стін будинку виконана 
на висоту близько 2,5 м над фундаментом.

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним 
розміром 6 м на 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на ви-
соту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини госпо-
дарського блоку. Дах не змонтований.

Загальна будівельна готовність об’єкта близько 10 %. Будівельні 
матеріали на майданчику відсутні.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1617 
га, кадастровий № 7424481000:01:001:0199. Сервітути та обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстровані.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/91.

Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 р. 

о 13.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
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До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 

обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торго-
вою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
40 344 (сорок тисяч триста сорок чотири) гривні 39 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 4 034,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 20 172 (двадцять тисяч сто сімдесят дві) 
гривні 20 коп.

Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни: 20 172 (двадцять 
тисяч сто сімдесят дві) гривні 20 коп.

Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із ви-
конанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010 (три тисячі десять) грн 
00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчи-

ків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний по-
купець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів елек-
тронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 376-302, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час робо-
ти: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. 
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 31.07.2018 № 569 «Про за-
твердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000080-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зни-
женням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-
оном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 403,44 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 294,93 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 201,72 грн.

Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із під-
ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів 
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком 
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, 
с. Вербичі, вул. Перемоги, 2
Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку з 
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський ра-

йон, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане з 
керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. 
Розмір будинку орієнтовно 10 м на 9 м. Кладка стін будинку виконана 
на висоту близько 1 м над фундаментом.

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним 
розміром 6 м на 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на висоту 
близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини господарсько-
го блоку. Дах не змонтований. Загальна будівельна готовність об’єкта 
близько 5 %. Будівельні матеріали на майданчику відсутні.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1612 
га, кадастровий № 7424481000:01:001:0198 Сервітути та обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстровані.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/90.

Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 р. о 12.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою сис-
темою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 58 985 
(п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять) гривень 49 коп.

Розмір гарантійного внеску: 5 898,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 29 492 (двадцять дев’ять тисяч чотириста 
дев’яносто дві) гривні 74 коп.

Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни: 29 492 (двадцять 
дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві) гривні 74 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із ви-
конанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010 (три тисячі десять) грн 
00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчи-

ків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Чернігівській області
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Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893.
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний по-
купець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів елек-
тронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 376-302, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час робо-
ти: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. 
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 31.07.2018 № 568 «Про за-
твердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000076-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зни-
женням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-
оном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 589,85 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 294,93 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 294,93 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів 
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком 
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, 
с. Вербичі, вул. Садова, 9
Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку з 
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський ра-

йон, с. Вербичі, вул. Садова, 9. 
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане 
з керамічної цегли на висоту 1 м. Розмір будинку орієнтовно 10 м на 
11 м.

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним 
розміром 6 м на 10 м, кладка стін з керамічної цегли виконана на висо-
ту 2,5 м, дах не змонтований.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1593 
га, кадастровий № 7424481000:01:001:0197. Відомості про обмежен-
ня у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної системи площею 0,0455 га, строк дії обмежен-
ня – безстроково.

Рівень будівельної готовності: 5 %.
План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/89.

Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2018 року об 

11.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торго-
вою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
36 872 (тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят дві) грн 66 коп.

Розмір гарантійного внеску: 3 687,27 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 18 436 (вісімнадцять тисяч чотириста 
тридцять шість) грн 33 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 1 843,63 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни: 18 436 (вісімнад-
цять тисяч чотириста тридцять шість) грн 33 коп.

Розмір гарантійного внеску: 1 843,63 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із ви-
конанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 864 (три тисячі вісімсот шіст-
десят чотири) грн 00 коп. на р/р 35212028013304,  банк одержувача: 
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчи-

ків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893.
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний по-
купець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів елек-
тронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 376-302, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час робо-
ти: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – 
з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48 
год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302, 
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 31.07.2018 № 570 «Про за-
твердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зни-
женням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-
оном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 368,73 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 184,37 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 184,37 грн.



                   1 серпня 2018 р.

ЗАСНОВНИК 
І ВИДАВЕЦЬ – 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ

Офіційне видання Фонду 
державного майна України
Свідоцтво про державну 
реєстрацію КВ № 587, 
видане Держкомвидавом
України 18.04.94
Видається з серпня 1992 року. 
Додаток до Бюлетеня – 
газета «Відомості приватизації», 
виходить щопонеділка 
та щосереди  

Головний редактор Ніна Яворська
Редактор Тетяна Утеченко
Дизайн і дополіграфічна 
підготовка Леся Пюра

Підписано до друку 31.07.2018
Формат 60х84/8. 
Папір газетний. 
Друк офсетний. 
Ум. друк. арк. 5,58. 
Обл.-вид. арк. 9,72.
Тираж 500 прим. 
Зам. № 0103806

Ціна договірна

Віддруковано:
ДВ «Преса України»
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Адреса видавця і редакції:
01601, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9
Тел./факс (044) 284-94-24
E-mail: journal@spfu.gov.ua 
http://www.spfu.gov.ua

Розповсюдження 
Ганна Деянова
тел./факс (044) 284-94-24

Інформація, надрукована 
у Спецвипуску 

«Державного інформаційного 
бюлетеня про приватизацію», 
є офіційною публікацією. 
Її розміщення в інших засобах 
масової інформації чи передрук 
можливі лише з письмового 
дозволу Фонду державного 
майна України із зазначенням 
номера й дати видачі дозволу

ЗАСНОВНИК

11 серпня 22001188 р.

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ

!

48

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь 
на будь-якому із підключених до системи Прозо-
рро.Продажі майданчиків. Операторів електронних 
майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні 
об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва одноквартирного житлового 
будинку з господарським блоком за адресою: 
Чернігівська область, Ріпкинський район, 
с. Вербичі, вул. Садова, 8
Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  
незавершене будівництво одноквартирного 
житлового будинку з господарським 
блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоу-

тримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земель-

ну ділянку, на якій розташований об’єкт: незавер-
шене будівництво будинку виконане з керамічної 
та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних 
блоків. Розмір будинку орієнтовно 10 м на 9 м. Клад-
ка стін будинку виконана на висоту близько 1 м над 
фундаментом.

Поряд з будинком розташований господарський 
блок орієнтовним розміром 6 м на 11 м із керамічної 
цегли. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м 
з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини госпо-
дарського блоку. Дах не змонтований.

Відомості про земельну ділянку: категорія зе-
мель – землі житлової та громадської забудови, 
цільове призначення 02.01, площа – 0,1595 га, ка-
дастровий № 7424481000:01:001:0196. Відомості 
про обмеження у використанні земельної ділянки: 
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетич-
ної системи площею 0,0454 га, строк дії обмежен-
ня – безстроково.

Рівень будівельної готовності: 5 %.
План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміще-

ні на веб-сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
sale-obj/88.

Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 

2018 року о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на 
яких поширюються обмеження, визначені частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук-
ціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни вста-
новлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню прове-
дення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук-
ціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу 
на аукціоні: 36 880 (тридцять шість тисяч вісімсот 
вісімдесят) грн 29 коп.

Розмір гарантійного внеску: 3 688,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу 

на аукціоні із зниженням стартової ціни: 18 440 (ві-
сімнадцять тисяч чотириста сорок) грн 15 коп.

Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни: 18 440 (вісімнадцять тисяч чотири-
ста сорок) грн 15 коп. 

Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Чернігівській об-
ласті грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів 
з оцінки об’єкта, в сумі 3 864 (три тисячі вісімсот шіст-
десят чотири) грн 00 коп. на р/р 35212028013304, 
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами елек-

тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придба-
ного об’єкта)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській об-
ласті

МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893.
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків 

відбувається на рахунок оператора електронного 
майданчика, на якому потенційний покупець заре-
єструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електронних майданчиків та їх банківські реквізити 
для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайоми-
тись з об’єктом можна за місцем його розташування 
з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Чернігівській об-
ласті. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 
43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 376-302, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, се-
реда, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 
до 13.48 год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Фелік-
сович, тел. (0462) 376-302, e-mail: morochko_74@
spfu.gov.ua.

Технічні реквізити інформаційного 
повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про 
затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ РВ від 31.07.2018 № 571 «Про затвердження 
умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в елек-
тронній торговій системі Прозорро.Продажі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000068-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та 
аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із 
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни 
об’єкта приватизації:

для аукціону: 368,80 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 

184,40 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 184,40 грн.

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь 
на будь-якому із підключених до системи Прозо-
рро.Продажі майданчиків. Операторів електронних 
майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.


