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Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля загальною пло-
щею 491,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. 
Подільський, 2 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельниць-
кій області, код за ЄДРПОУ 023628945, приватизовано громадянином України – Мельни-
ком Михайлом Олексійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електрон ному аукці-
оні без умов. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 1 290 810,00 грн (один мільйон 
двісті дев’яносто тисяч вісімсот десять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 215 135,00 грн 
(двісті п’ятнадцять тисяч сто тридцять п’ять гривень 00 коп.).

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні  
за методом покрокового зниження стартової ціни  
та подальшого подання цінових пропозицій

Регіо наль не відділення уклало з юридичною особою – ПП «Українська економіко-
правова група» договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – будівлі клубу загаль-
ною площею 757,5 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Заводська, 2 та перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 
00130820). Ціна продажу об’єкта – 86 206,51 грн, у тому числі ПДВ – 14 367,75 грн.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2 (місце зна хо-
дження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а) 
приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем, який став пере-
можцем електрон ного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу становить 21 079,68 грн (двадцять 
одна тисяча сімдесят дев’ять гривень 68 копійок), у тому числі ПДВ – 3 513,28 грн (три 
тисячі п’ятсот тринадцять гривень 28 копійок).

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі об’єкт 
державної власності малої приватизації соціально-культурного призначення – спальний 
корпус № 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А. Приватизовано юри-
дичною особою – приватним підприємством «Українська економіко-правова група» (код 
за ЄДРПОУ 21579949), що визнаний переможцем електрон ного аукціону. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, без урахування ПДВ становить 162 705,00 грн, ПДВ – 32 541,00 грн, з 
урахуванням ПДВ – 195 246,00 грн.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення, гараж загаль-
ною площею 25,6 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м. Березне, 
вул. Київська, 9а/12, що перебуває на балансі Управління Західного офіса Держаудитслуж-
би в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40479801, приватизовано фізичною особою – Те-
рентієвим Олександром Ярославовичем, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2522516295. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 78 121,20 грн (сім-
десят вісім тисяч сто двадцять одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 13 020,20 грн 
(тринадцять тисяч двадцять гривень 20 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі колишнього дитячого садка загаль-
ною площею 234,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий Дивлин, 
вул. Центральна, 54А, що перебуває на балансі ТОВ «Дивлинське» (код ЄДРПОУ 05418595), 
приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Приват-
ним підприємством «Українська економіко-правова група» за ціною 167,83 грн (сто шістде-
сят сім гривень 83 копійки), у т. ч. ПДВ – 27,97 грн (двадцять сім гривень 97 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля Цепцевицької ветдільниці загаль-
ною площею 110,9 м2, у складі: ветдільниця «А-1» з прибудовою «а», сарай «Б», сарай «б», 
вбиральня «Г», колодязь «К» за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Цеп-
цевичі, вул. Центральна, 188 приватизовано фізичною особою – Мулявкою Станіславом 
Івановичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3331414550. Ціна, 
за якою придбано об’єкт приватизації, – 150 001,20 грн (сто п’ятдесят тисяч одна гривня 
20 копійок), у тому числі ПДВ – 25 000,20 грн (двадцять п’ять тисяч гривень 20 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований об’єкт – шко-
ла за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а 
приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством «Українська економіко-
правова-група», код ЄДРПОУ 21579949. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, 
становить 45 001,92 грн (сорок п’ять тисяч одна гривня 92 копійки), у тому числі ПДВ – 
7 500,32 грн (сім тисяч п’ятсот гривень 32 копійки).

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
від 21 жовтня 2020 року № 856 затверджено результати продажу об’єкта малої прива-
тизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (м. Київ, вул. Тургенєвська, 38). Привати-
зовано шляхом продажу на аукціоні з умовами ТОВ «ШТРИХИ» за ціною 7 800 060,00 грн, 
у тому числі ПДВ – 1 300 010,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна Мартинівського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» 
(код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно Мартинівського 
місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»:
(230009) Адмінкорпус (прохідна №3); (230065) Адмінкорпус (заг. пл. 862,8 кв.м); 

(230085) солодовня; (230069) Солодовня (майстерня КПВ); (230010) Солодовня (зо-
лотий початок); (230060) Солодовня (зерносклад); (заг. пл. 1723,5 кв.м); (230011) Ав-
тогараж; (230015) Автогараж (будівля матеріального складу №1) (заг. пл. 290,4 кв.м); 
(230017) Склад ПММ (заг. пл. 179 кв.м); (230013) Залізничне депо (заг. пл. 232 кв.м); 
(230019) Трансформаторна, №7 (заг. пл. 29,5 кв.м); (230076) Підроботка; (230059) 
Підроботка (зерносклад) (заг. пл. 2059,3 кв.м); (230087) Сушилка (заг. пл. 103 кв.м); 
(230086) Спиртосховище (заг. пл. 618,6 кв.м); (230007) Мазутна станція, ємність (заг. 
пл. 50,6 кв.м); (230070) Механічна майстерня, прибудова, ґанок (заг. пл. 171,3 кв.м); 
(230027) Водооборотка (заг. пл. 41,1 кв.м); (230033) Головний корпус, котельня (заг. 
пл. 1999,1 кв.м); (230006) Бродильне відділення (новий корпус) (заг. пл. 1720,1 кв.м); 
(230032) Вуглекислотний цех, дизельна (пожежне депо) (заг. пл. 669,3 кв.м); (230008) 
Плотницька, прибудова, котельня; (230074) Пилорама (заг. пл. 265,9 кв.м); (230020) 
Трансформаторна №18 (заг. пл. 41,7 кв.м); (230037) Електроцех, прибудова (заг. пл. 
98,4 кв.м); (230012) Ємність бензоколонки, бензоколонка (заг. пл. 65,2 кв.м); (230093) 
Цех яєчного масла, веранда (заг. пл. 904,2 кв.м); (230058) Зерносклад (заг. пл. 1290,2 
кв.м); (230082) Прачечна, ґанок; (230066) Лазня (заг. пл. 285,2 кв.м); (230014) Будинок 
контори, склад, підвал, прибудова, ґанок (заг. пл. 808,8 кв.м); (230092) Ферма (заг. 
пл. 539 кв.м); (230002) Артезіан. свердловина №2; (230003) Асфальт. покриття тер. 
зав.; (230016) Будівля матеріального складу (заг. пл. 655,5 кв.м); (230022) Вагони 
вузької колії; (230023) Вагони вузької колії; (230024) Вагони вузької колії; (230025) Ва-
гони вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; (230029) Ворота металеві; (230030) 
Ворота металеві; (230031) Ворота території заводу; (230036) Димова труба; (230038) 
Естакада для миття маш.; (230039) Ємкість 25 т; (230040) Ємкість 50 т; (230041) Єм-
кість 60 т; (230042) Ємкість 60 т (Ємність сивушного масла); (230043) Ж/д колія; (230057) 
Залізнична вітка; (230061) Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія; (230063) Кабельна 
лінія; (230067) Лінія електропередач; (230068) Лінія електропередачі; (230073) Огоро-
жа території заводу; (230077) Погріб біля прохідної; (230088) Теплиця; (230089) Туалет 
(2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 відділення; (230091) Туалет 3 відділення; (230094) ШП2 
(Сушарка зернова); (230096) GSM-Модем; (230097) GSM-Модем; (230098) GSM-
Модем; (230099) GSM-Модем; (230100) HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230101) HP 
Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104) Агрегат зварюваль-
ний ААД-4001У1; (230105) Бардопровод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості №1; 
(230107) Бардяні роздаточні ємкості №2; (230108) Барометричний конденсатор; 
(230109) Бочка ЗЖВ(РЖВ-Ф-3); (230111) Бражна колона; (230112) Бульдозер; ДТ-75; 
(230113) Бункер 700 т; (230114) Бункер 700 т; (230115) Бункер 700 т; (230116) Бункер 
для зерна підваговий; (230117) Ваги (підсобне господарство); (230118) Ваги автомо-
більні 25 т; (230119) Ваги-дозатор; (230120) Ваги ДУ-20; (230121) Ваги електричні; 
(230122) Ваги циферблатні; (230123) Ваги; (230125) Вакуум насос ВВН-6; (230126) 
Вакуум-сосуд (оцукрювач №1); (230127) Вакуум-сосуд (оцукрювач №2); (230129) Ва-
рочна колона №1 2ст; (230130) Варочна колона №2 2ст; (230131) Варочна колона №3 
2ст; (230132) Варочна колона №4 2ст; (230133) Варочна колона №5 2ст; (230134) Ва-
рочна колона №6 2 ст; (230136) Вентилятор; (230137) Вентилятор (веси); (230139) 
Вентилятор №1; (230140) Вентилятор №2; (230142) Вентилятор №3; (230144) Венти-
лятор БУС-100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор повітря ВД-10; 
(230149) Вентилятор центробіжний; (230150) Вертикально-свердлильний станок; 
(230151) Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор; (230154) Водопідігрівач; (230155) 
Водяні насоси СД 40/50 №1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 №2; (230157) Вологомір 
WILE-65; (230158) Вологомір НЕ-Lite, 15культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС-3; 
(230161) Газопровід; (230162) Газопровід середнього тиску (ГРП-котельня); (230163) 
Головка з прист. для миття чанів; (230165) Датчик абсолютного тиску МИДА-ДА-13П; 
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продаж об’єктів малої приватизації

(230166) Датчик перепаду тиску; (230167) Датчик температури ПВТ-01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC-
28; (230169) Деаераторна установка 8 м3; (230170) Декантатор сивушного масла РК №1; (230171) Декан-
татор сивушного масла РК №2; (230172) Дефлегматор ЕК; (230173) Дефлегматор РК №2; (230174) Дефлег-
матор РК №1; (230175) Дефлегматор РК №1; (230176) Дефлегматор РК №2; (230177) Дефлегматор ф 25 н.ж. 
(бражна колона); (230179) Дизельгенератор АС-814 500 кВт; (230180) Димосос Д-12; (230181) Димосос Д-12; 
(230182) Дистилятор; (230183) Дозатор (ваги); (230185) Долбильний станок; (230186) Дрезина Д-243; (230187) 
Дріжджанки №1; (230188) Дріжджанки №2; (230189) Дріжджанки №3; (230190) Дріжджанки №4; (230191) 
Дріжджанки №5; (230192) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230193) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; 
(230196) Економайзер р№270; (230197) Економайзер р№674; (230199) Електрич. калорифер; (230200) Елек-
тричний двигун; (230201) Електричний двигун АО-2; (230202) Електродвигун 4А 55/1500; (230203) Електро-
двигун 4А 100 кВт1500; (230204) Електродвигун 4А 40 кВт1500; (230205) Електродвигун 4А 55 кВт1500; 
(230206) Електродвигун АО-2,37 кВТ 1500 об./хв.(75/1000); (230207) Електродвигун АО-2,75 кВт 1500 об./
хв.; (230208) Електромлин ЛЗМ 2 шт.; (230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюрацій-
на колона; (230213) Ємкість для меляси №1; (230214) Ємкість для меляси №2; (230215) Ємкість замісу; 
(230216) Ємкість меляси; (230217) Ємкість сив. Масла; (230218) Ємкість спирту 50 тис. №1; (230219) Ємкість 
спирту 50 тис. №2; (230220) Ємкість спирту етилового технічного; (230221) ємність для барди 60 т; (230222) 
Ж/д прийомна ємкість; (230223) Замочн. чан 2 м3 №3; (230224) Замочн. чан 5 м3 №1; (230225) Замочн. чан 
5 м3 №2; (230226) Збірник дефлегматорної води №1; (230227) Збірник конденсату; (230228) Збірник підси-
вушної води; (230229) Збірник сивушного масла №1; (230230) Збірник сивушного масла №2; (230231) Збір-
ник сивушного масла №3; (230232) Збірник фільтрату; (230233) Зварювальна установка; (230234) Зварю-
вальний випрямлювач ВД-401; (230235) Зерноочисна машина БСС; (230236) Інвентор зварювальний (апарат 
завр.); (230237) Кип’ятильник ЕК; (230238) Кип’ятильник РК №2; (230239) Кип’ятильник РК №1; (230240) 
Кип’ятильник БК; (230241) Клапан запобіжний МКН-50; (230242) Клапан запобіжний ПКН-100; (230243) Кла-
пан запобіжний ПКН-200; (230244) Клапан пружинний скидний ПСК Ду-50; (230245) Колектор холодної води; 
(230248) Комп’ютер Аthlon 3000/80 Gb; (230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН – 12; (230251) 
Компресор УВКХ; (230252) Конвеєр стрічк. 6 шт. (елеватор); (230253) Конвеєр стрічковий №1; (230254) Кон-
веєр стрічковий №2; (230255) Конвеєр стрічковий №3; (230256) Конвеєр стрічковий №4; (230257) Конден-
сатор б/ректифікаційної колони (холодильник сивушного спирту); (230258) Конденсатор б/у (рекуператор 
підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК №2; (230261) Конденсатор РК №1; 
(230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конденсатор ЕК; (230264) Консольно-фрезерний станок 
6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контрольний снаряд №204 (спирт); (230267) Контрольний сна-
ряд ЕАФ №0662; (230268) Контрольний снаряд спирт. №036; (230269) Котел ДКВР 16/13 ст.2, зав. №3, 
р№2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст №1, зав. №403, р №683; (230271) Котел КВТС; (230272) Ксерокс 
Canon Shot MF-4018; (230273) Лебідка ж/д вагона; (230274) Лічильник води XB MWN NKOP; (230275) Лічиль-
ник води XB-JS-10 NKOP (DN 65); (230276) Лічильник газу ЛГ-К-Ех-80-160-01; (230277) Лічильник електро-
енергії EPQS-1222217 LL; (230278) Мазутна місткість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; (230280) Машина шлі-
фувальна; (230284) Мехлопата; (230285) Мілівольтметр; (230286) Мірник для ГФ 1000 дал.; (230287) Мірник 
для ГФ 249.5 дал.; (230288) Мірник для ГФ 75,1 дал.; (230289) Мірник для сив. масла 75 дал. №1; (230290) 
Мірник для сив. масла 75 дал. №2; (230291) Мірник для спирту 1000 дал. №1; (230292) Мірник для спирту 
1000 дал. №2; (230293) Мірник для спирту 75 дал. №1; (230294) Мірник для спирту 75 дал. №2; (230295) 
Місткість б/у 0,2 м; (230296) Місткість для жив. води 8 м 3; (230297) Місткість для к-ти; (230298) Місткість для 
меляси 70,0 м3 №2; (230299) Місткість для меляси 700 м3 №14; (230300) Місткість для підігр. води отопл. 
10м3; (230301) Місткість УДХ-12,5 (устан. тривалого зберіг); (230302) Місткіть для розчину солі 0,4 т; (230303) 
Місткіть для розчину солі 2,5 м3; (230304) Місткість УДХ-8; (230305) Мийка високого тиску HDS-895M; 
(230306) Монітор Samtrol 78E та системний блок Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; (230307) Набірний бак 
холодної води; (230308) Навантажувач ПТС-77; (230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) Напірний 
бак 2п; (230311) Напірний бак гарячої води; (230312) Насос 1 шт.(з НШ 50 ); (230313) Насос 3М 32-200/5,5-А; 
(230314) Насос BEST ONE A 10MT; (230315) Насос DWO 400 (перекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; 
(230317) Насос S05B2P2TPBS000; (230318) Насос Winner 4N4-27/2,2; (230319) Насос АНВ-125 №1; (230320) 
Насос АНВ-125 №2; (230321) Насос артсвердловини ЄЦВ 6-6.3-85 №2; (230322) Насос артсвердловини 
ЄЦВ 6-6.3-85 №4; (230323) Насос ВВН 6/04; (230325) Насос ВВН-12; (230326) Насос ВВН-6; (230327) Насос 
викачки барди К 100-65-250 №2; (230328) Насос викачки води СД 16110; (230329) Насос відкач. фек. вод 
СМ 150-125-315 М; (230330) Насос ВС-80; (230331) Насос ВС-80; (230332) Насос ВС-80 (Спиртосховище); 
(230333) насос ГН-200; (230334) Насос для подачі бражки СД 100/40 №1; (230335) Насос дренажний «Гном» 
10/10 П; (230336) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32-200/5,5; (230338) На-
сос ЕУВ 6-6; (230339) Насос ЕЦВ 6-6,5-85; (230340) Насос ЗВМ 65-200/15; (230341) Насос ЗМ 40-200/5,5 
(перекачка сусла); (230342) Насос ЗМ 40-200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230344) Насос ЗМ 
40-200/7,5-А; (230345) Насос ЗМ 50-125/3 (викач. дріжджів); (230346) Насос ЗМ 50-125/3,0; (230347) Насос 
МVI1614-3/25/E/3-400-50-2 WILO в комплекті; (230348) Насос НБ32 №1; (230349) Насос НБ32 №2; (230350) 
Насос ПДВ-16/20 (паровий); (230351) Насос перекачки ГФ АСВН-80№1; (230352) Насос перекачки ГФ АСВН-
80 №2; (230353) Насос перекачки спирту АСВН-80 №1; (230354) Насос перекачки спирту АСВН-80№2; 
(230356) Насос рециркуляції СД 65/100; (230357) Насос РЗ 100; (230358) Насос розчину солі EBARA DWO-
400; (230359) Насос СВН-90 б/у; (230361) Насос фільтрату барди СД 16/10; (230362) Насос Х100-65-250 
К-СД без двигуна; (230363) Насос ЦНСГ 38-220; (230364) Насос-дезмембратор №1; (230365) Насос-
дезмембратор №2; (230366) Насос-дозатор PDE DLX-CC/M 2-10 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. агр. 
А13В 4/25-3/25Б з двиг 5,5х1500 кВт (черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) Норія 50 т; 
(230371) Норія 50 т; (230372) Норія 50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) Норія виробнича 10 т; (230375) Норія 
НЦГ-20; (230376) Норія НЦГ – 20; (230378) НФК-3 (прил. для вир. лабор); (230379) Обчислючвач об'єму газу 
«Універал-02»; (230380) Обчислювач об’єму газу «Універсал-01»; (230381) Пароінжекторна установка БК; 
(230382) Паропровід кот. №1; (230383) Паропровід кот. №2; (230384) Переводна ємкість для спирту; (230387) 
Підігрів повітря; (230388) Підігрівач бражки №1; (230389) Підігрівач бражки №1 (2); (230390) Підігрівач браж-
ки РК №1; (230391) Підігрівач мазуту; (230392) Підігрівач ПДВ-200 (підсивушна вода); (230393) Підігрівач 
погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК (системний блок+монітор Sub); (230396) ПК (системний блок 
Impression P +монітор LED21.5 ASUS VGA VS228DE D-Sub+мишка+клавіатура) 09.2017; (230398) ПК на базі 
Athlon2500+/Samsung997DF; (230399) Пневмоперетворювач 4 шт.; (230400) Погрузчик МГУ №1; (230401) 
Погрузчик МГУ №2; (230404) Приймальна місткість мазуту по 50 т; (230405) Приймальна ємкість для ГФ; 
(230406) Приймальна ємкість для сив. масла; (230407) Прий мальна ємкість для спирту; (230408) Прилад 
ВИЛ-55 (вологомір); (230409) Прилад РП 3-31; (230410) Прилад РП 2 -П 3; (230411) Причіп 2-ПН-6; (230413) 
Причіп 2 1Р – 3; (230415) Причіп МДАС; (230416) Причіп МРАТС; (230417) Промивна колона; (230418) Про-
міжний збірник підсивушної води (5-й поверх); (230419) Пульт насоса води №1; (230420) Пульт насоса води 
№2; (230421) Пульт панельний №1; (230422) Пульт панельний №2; (230423) Радіостанція; (230424) Радіос-
танція Di – 195; (230425) Регулятор тиску РДБК-1; (230426) Резервуар №1-1642942 л; (230427) Резервуар 
№2 -749530л; (230428) Резервуар №3 – 1210215л; (230429) Ректифікаційна колона №2; (230430) Ректифі-
каційна колона №1; (230431) Розвантажувач ПГ – 18а; (230432) Розгінна колона; (230433) Розподільчий щит; 
(230434) Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Сахариметр; (230440) Сепаратор 3СМ; (230441) 
Сепаратор безперервної продувки; (230442) Сепаратор СО 2; (230443) Сивушний насос СД 40/50; (230444) 
Сигналізатор СТХ17-4з заряд пристр ЗУ-8; (230445) Сист. бл. на б.Celeron-2/66 Box; (230446) Сканер HP 
SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок; (230451) Спиртовловлювач; (230452) Спиртовловлювач №1; 
(230453) Спиртовловлювач №2 (РК 1;2); (230454) Станок 3К-634(заточний); (230455) Станок заточний; 
(230456) Станок заточний; (230457) Станок токарний; (230458) Станок токарний; (230459) Станок токарний 
1К62 (б/у); (230460) Станок шліфувально-рифельний ТТ43; (230461) Стапельна батарея; (230462) Стіл асис-
тентський; (230463) Стрічковий транспортер №1; (230464) Стрічковий транспортер №2; (230465) Стрічковий 
транспортер №3; (230466) Стругально-фрезерний станок; (230467) Сушильний агрегат; (230468) СЭШ-3М 
(суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) Тельфер №1; (230473) Тепловоз ТГМ-4А 2456; (230474) 
Теплообмінник; (230475) Теплообмінник б/у; (230476) Терези ВАР-1; (230477) Термостат; (230479) Трактор 
КМЗ(ЮМЗ-6); (230480) Трактор Т – 150; (230481) Трактор Т – 16М; (230482) Транспортер КЛТ; (230483) 
Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) Трансформатор; (230486) Трансформатор; (230487) 
Трансформатор зварювальний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) Установка розсиропки №1; (230490) 
Установка розсиропки №2; (230491) Установка УОСВ; (230492) Факс Panasonic KX-FT72RUB; (230493) Фер-
ментний вузол; (230494) Фільтр газовий; (230495) Фільтр Na + катіон.; (230496) Фільтр Na + катіон.; (230497) 
Фільтр механ.; (230498) Фільтр механічний; (230499) Фільтр механічний; (230500) Фрезерний станок; (230501) 
Фугувальний станок; (230503) Холодильник сив. масла РК №2 (підігрівач підсивушного шару №1); (230504) 
Холодильник сивушного масла РК 1; (230505) Холодильник спирту РК №2; (230506) Холодильник спирту РК 
№1; (230510) Циклон; (230511) Циклон №1; (230512) Циклон №2; (230513) Циклон №3; (230514) Циклон 
№4; (230515) Циклон №5; (230516) Циклон №5; (230517) Циклон №7; (230518) Цифрова фотокамера Canon 
Digital Ixus 60; (230519) Чан бродильний №1; (230520) Чан бродильний №2; (230521) Чан бродильний №3; 
(230522) Чан бродильний №4; (230523) Чан бродильний №5; (230524) Чан бродильний №6; (230525) Чан 
бродильний №7; (230526) Чан бродильний №8; (230527) Чан бродильний №9; (230528) Чан бродильний№10; 
(230529) Чан для сірчаної кислоти; (230531) Чанки замісу №1; (230532) Чанки замісу №2; (230533) Чанки 
замісу №3; (230534) Шафа броньована; (230535) Шафа витяжна; (230537) Шнек; (230538) Шнековий тран-
спортер №1; (230539) Шнековий транспортер №2; (230540) Щит автоматики; (230541) Щит автоматики; 
(230542) Щит автоматики; (230543) Щит дизгенератора; (230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф, цоколь, стійка); 
(230545) Щит панельний №1; (230546) Щит панельний №2; (230547) Щит управління; (230548) Щит управ-
ління; (230549) Щит управління розвар.; (500437) Системний блок IT-Block G5400Work; (500446) Системний 
блок IT-Block G5400Work; (501181) Димосос ДН-10; (501184) Система автоматизованого контролю; (501189) 
ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрична; (501193) Ємність прямокутна; (501194) 
Ємність прямокутна; (501195) Ємність циліндрична; (230551) А/м «Газель» ГАЗ-3302; (230555) А/м САЗ 3507; 
(230557) Автомобіль VW PASSAT; (230558) Автомобіль ВАЗ 21093; (230561) Бітонозмішувач; (230563) Бойлер-
30 літрів; (230569) Диван; (230571) Кавоварка GAGGIA-Titanium; (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) 
Компресор FC 2/50; (230579) Кондиціонер з вентилятором; (230580) Котел; Ж7-КЕП-9; (230583) Кресло; 
(230586) Крісло розкладне; (230587) Кусторез FS; (230589) Машинка «Персі»; (230591) Набір м’яких меблів; 
(230592) Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пилка циркулярна; (230600) Стіл 2-тумбовий (1); (230602) 
Стіл 2-тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл конторський (1); (230605) Стіл письмовий; 
(230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба; (230613) Тумба до стола; (230616) Тумба 
до стола (2); (230617) Тумба до стола (2); (230618) Тумба до стола (3); (230619) Тумба мобільна; (230620) 
Холодильник «Snaiga» (з1.07.00); (230621) Холодильник «Норд»; (230622) Холодильник «Норд»; (230623) 
Холодильна вітрина; (230627) Холодильна камера; (230630) Холодильник; (230634) ЦС Пневмомолоток МО-3 
44 Дж; (230635) Шафа офісна; (230637) Шкаф; (230638) Шкаф; (230639) Шкаф книжний; (230641) Шкаф 
книжний; (230642) Шкаф трьохсекційний; (500510) Електропила EKS 2400/40 2400 Вт, шина 40см AL-KO; 
(500657) Мотокоса FC-47 LX2,4 кВт Foresta; (501182) Котел Ж7-КЕП-10; (501188) Насос ВС-80.00.000-02; 
(230645) мінідиск; (230646) Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) Бензопила 2,04к.
с40,1 куб.см 40см 4,6 кг BKSс; (500682)Мотопомпа МП 27/100; (500526) Дріжджо-бродильне відділення 
(далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕ Зна хО ДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, 
вул. М. Яжука,20 (Леніна.1).

Перелік нерухомого майна

Інв. 
номер Назва Адреса розташування 

Заг. 
площа 
(м2)

Реєстра-
ційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма 
власності 
та власник

230020 Трансформаторна 
№18

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

41,7 36899374 2224.3 Трансформатор-
ні станції та підстанції 
місцевих електромереж 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230019 Трансформатор-
на, №7

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

29,5 36899374 2224.3 Трансформатор-
ні станції та підстанції 
місцевих електромереж 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230085,
230069,

230010,

230060

Солодовня,
солодовня (майстерня 
КПВ), 
солодовня (золотий 
початок),  
солодовня (зерно-
склад)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

1723,5 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230007 Мазутна станція, 
ємність

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

50,6 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230008,
230074

Плотницька, при-
будова, котельня; 
пилорама

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

265,9 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230012 Ємність бензоколон-
ки, бензоколонка

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

65,2 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230017 Склад ПММ Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

179 36899374 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230016 Будівля матеріального 
складу

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

655,5 36899374 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230011,
230015

Автогараж,
автогараж (будівля 
матеріально складу 
№1)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

290,4 36899374 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230013 Залізничне депо Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

232 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230086 Спиртосховище Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

618,6 36899374 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230065,
230009

Адмінкорпус, 
адмінкорпус (прохідна 
№3)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

862,8 36899374 1220.9 Будівлі для кон-
торських та адміністра-
тивних цілей інші 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230058 Зерносклад Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

1290,2 36899374 1271.3 Будівлі для збе-
рігання зерна 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230033 Головний корпус, 
котельня

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

1999,1 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230076,
230059

Підроботка; Підробот-
ка (зерносклад)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

2059,3 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230037 Електроцех, 
прибудова

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

98,4 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230006 Бродильне відділення 
(новий корпус)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

1720,1 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230032 Вуглекислотний цех, 
дизельна (пожежне 
депо)

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

669,3 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230070 Механічна майстерня, 
прибудова, ґанок 

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

171,3 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230027 Водооборотка Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

41,1 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230087 Сушилка Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. Леніна, 1

103 36899374 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230093 Цех яєчного масла, 
веранда

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

904,2 36899374 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230014 Будинок контори, 
склад, підвал, прибу-
дова, ґанок 

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

808,8 36899374 1220.9 Будівлі для кон-
торських та адміністра-
тивних цілей інші 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230092 Ферма Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

539 36899374 1271.1 Будівлі для тва-
ринництва 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

230066,
230082

Лазня; прачечна, 
ґанок 

Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, c. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1)

285,2 36899374 1274.4 Будівлі лазень та 
пралень 

Свідоцтво про право 
власності САЕ 479915 
від 21.06.2012

Державна 
МРЕТС

інФОрМаЦія 
про земельні ділянки

Назва 
Адреса розта-

шування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право користування 

земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, Білико-
вецька СР

5,3 0521080300:06:002:0162 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Витяг 204177849 від 16.03.2020. 
Рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень 
51552363 від 11.03.2020 

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, Білико-
вецька СР

16,6 0521080300:06:003:0134 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Витяг 197284035 від 23.01.2020. 
Рішення про державну реєстра-
цію прав та їх обтяжень 50754824 
від 22.01.2020

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, Білико-
вецька СР

30,3  0521080300:06:003:0133 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Витяг 204176965 від 16.03.2020. 
Рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень 
51556640 від 11.03.2020

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, с. Марти-
нівка

0,0172 0521080300:03:002:0137 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Витяг 204177275 від 16.03.2020. 
Рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень 
51556414 від 11.03.2020

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, с. Марти-
нівка

9,9828 0521080300:03:002:0138 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Витяг 204177556 від 16.03.2020. 
Рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень 
51553219 від 11.03.2020

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., 
Жмеринський 
р-н, Білико-
вецька СР

17,37 –
(на стадії  

переоформлення)

Землі промисловості (залізниця) Державний акт на право по-
стійного користування землею Б 
№ 000789 від 1983 р.
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інФОрМаЦія 
про договори оренди

№ 
з/п Орендар

Назва 
об’єкта 
оренди

Орен-
дована 
площа
(м2)

Цільове призна-
чення оренди

Реквізити до-
говору оренди 

та термін 
його дії

Орендна плата 
за 1 м2  

за місяць  
без ПДВ (грн)

1 ВАТ «Укрте-
леком»

Вбудовані 
приміщення

25,8 Розміщення 
сільської АТС

№ 612-НМ
з 30.11.2007 
до 30.08.2021

22

2 ФОП Тер-
менюк Т.В.

Нежитлові 
вбудовані 
приміщення

161,07 Здійснення 
торгівлі

№ 1327-НМ
з 01.04.2013 
до 01.01.2022

18

3 ФОП Галь-
чук О.В.

Нежитлові 
вбудовані 
приміщення

23 Здійснення 
торгівлі

№ 1698-НМ
з 18.06.2016 
до 18.05.2022

35

4 ПАТ «Ук-
рпошта»

Нежитлові 
вбудовані 
приміщення

41,3 Послуги пошто-
вого зв’язку

№ 1902 -НМ
з 25.05.2018 
до 25.04.2021

8

Для нового власника окремого майна Мартинівського МПД ДП «Укр-
спирт» чинні договори оренди зберігають свою силу.

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного за-
хисту, яка не підлягає приватизації, а саме – протирадіаційне укриття (інв. 
№230652), що розташоване в підвальному приміщенні адміністративного 
корпусу (інв. №230065).

інформація про балансоутримувача:
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисло-

вості «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса: 07400, 
Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, контактні дані: Вергелес 
Георгій Валентинович, телефон +380674019741, адреса електрон ної по-
шти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 04.12.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-
говою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 
години 45 хвилин дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта приватизації

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів та пального» (зі змінами) та Програми реформування та 
розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699.

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 31 696 359,68 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 848 179,84 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 15 848 179,84 грн. (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 169 635,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 584 817,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 1 584 817,98 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець окремого майна Мартинівського місця провадження діяль-

ності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» зобов’язаний від дати переходу 
права власності на об’єкт приватизації забезпечити:

збереження видів діяльності, яке здійснювало Мартинівське місце 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме – 
виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійсню-
ватися на придбаному майні, не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, 
задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлашту-
вання на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не 
менше 65 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до 
захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття 
(інв. № 230652) за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Марти-
нівка, вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1), яке розташоване в підвальному при-
міщенні адміністративного корпусу (інв. № 230065), з метою здійснення 
заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту у відповідності 
до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України 
№5403-VI від 02.10.2012.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: ознайомитися з Об’єктом при-
ватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за 
місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, 
с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1). ПІБ контактної особи на об’єкті: 
керівник Мартинівського МПД ДП «Укрспирт» Огороднік Микола Олександро-
вич, тел.+380504610532, адреса електрон ної пошти: martunivka@ukr.net

Найменування організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адре-
са: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 
Телефон для довідок (0432) 67-27-46.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 02.11.2020 №1144 
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта малої приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-08-07-000008-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 316 963,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 158 481,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 158 481,80 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна Довжоцького місця провадження діяльності 
та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває  
на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно 
Довжоцького місця провадження діяльності  
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(200001) Вуглекислотний цех, склад для зберігання балонів (вугле-

кислотний цех); (200055) Вуглекислотний цех, склад для зберігання 
балонів (склад для зберігання балонів) (заг. пл. 223,6 кв.м); (200002) 
Гараж для 4-х авто (гараж); (200003) Гараж для 4-х авто (заг. пл. 561 
кв.м); (200004) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху де-
натурації (головний корпус); (200005) Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації (профілактичний кабінет); (200048) Голо-
вний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (приміщення 
цеху денатурації); (200113) Головний корпус, склад мінводи, приміщен-
ня цеху денатурації (приміщення цеху мінводи) (заг. пл. 2342,4 кв.м); 
(200019) Мазутосховище (заг. пл. 278,1 кв.м); (200023) Мехмайстерня, 
електроцех, столярна, склад територія заводу (мехмайстерня, електро-
цех, столярна майстерня); (200024) Мехмайстерня, електроцех, сто-
лярна, склад територія (мехмайстерня, електроцех, столярна майстер-
ня/склад); (200060) Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад тери-
торія заводу (склад територія заводу) (заг. пл. 892,4 будка, приміщен-
ня прохідної (приміщення прохідної, побутових кімнат); (200049) 
Прохідна будка, приміщення прохідної (прохідна будка) (заг. пл. 28,9 
кв.м); (200053) Бардонасосна станція Ретиратор (ретиратор); (200084) 
Бардонасосна станція Ретиратор (бардонасосна станція) (заг. пл. 52,1 
кв.м); (200054) Склад ПММ (паливномастильних матеріалів) (заг. пл. 
26,7 кв.м); (200056) Млин, склад зерна №2 (склад зерна №2); (200057) 
Млин, склад зерна №2 (млин) (заг. пл. 495,1 кв.м); (200058) Склад ме-
талу, ангар №1 (заг. пл. 785,8 кв.м); (200059) Склад-піднавіс (заг. пл. 
135,8 кв.м); (200061) Склад фарби (заг. пл. 26,8 кв.м); (200078) Адмі-
ністративний корпус №2; (200081) Адміністративний корпус №2 (заг. 
пл. 211,1 кв.м); (200079) Адміністративний корпус №1 (дегустаційний 
зал) їдальня; (200080) Адміністративний корпус №1 (заг. пл. 561,1 кв.м); 
(200082) Ангар №2 (заг. пл. 404,1 кв.м); (200083) Будівля артезіанської 
свердловини №1 (заг. пл. 38,3 кв.м); (200089) Будівля складу пекар-
ських дріжджів і компресорний цех (заг. пл. 199 кв.м); (200090) Будівля 
чергового полів фільтрації (заг. пл. 14,5 кв.м); (200091) Будівля артезі-
анської свердловини №2 (заг. пл. 16 кв.м); (200092) Будівля артезіан-
ської свердловини №3 (заг. пл. 4 кв.м); (200093) Будівля артезіанської 
свердловини №4 (заг. пл. 6,4 кв.м); (200094) Будівля артезіанської 
свердловини №6 (заг. пл. 2,3 кв.м); (200095) Будівля ЗТП (закрита 
трансформаторна підстанція) (заг. пл. 49,8 кв.м); (200096) Будівля КНС 
(каналізаційно-насосна станція) (заг. пл. 56 кв.м); (200099) Будівля но-
вої котельні (заг. пл. 70 кв.м); (200101) Спиртосховище (вагова, навіс, 
заливне відділення) (заг. пл. 221,7 кв.м); (200110) Будівля старої кон-
тори (заг. пл. 45,6 кв.м); (200112) Цех пекарських дріжджів (заг. пл. 
374,9 кв.м); (200097) приміщення котельні (заг. пл. 19,9 кв.м); (200100) 
приміщення вагової (заг. пл. 12,6 кв.м); (200027) приміщення насосо-
ної (заг. пл. 35,1 кв.м); (200035) приміщення навісу (заг. пл. 24,9 кв.м); 
(200050) приміщення вахтової з гаражем (заг. пл. 33,9 кв.м); (200063) 
приміщення спиртосховища (заг. пл. 160,9 кв.м); (200006) Димова тру-
ба; (200007) Естакада; (200008) Заасфальтовані дороги на території; 
(200009) Зовнішня сітка газопроводу; (200010) Кабельна лінія до го-
ловного корпусу; (200011) Кабельні лінії; (200012) Кабельні розводки; 
(200013) Каналізація стічних вод; (200014) Комунікація по котельні; 
(200015) Комунікація с/д крім котельні; (200016) Лінія трансформатора 
бардопровода; (200017) Мазутна ємкість; (200018) Мазутна ємкість; 
(200020) Мелясний чан; (200021) Мелясний чан №12; (200022) Меляс-
ний чан №14; (200025) Мощені відкоси; (200026) Напірний колектор; 
(200028) Низьковольтна лінія; (200029) Низьковольтна повітряна лінія; 
(200030) Огорожа на с/б; (200031) Огорожа території заводу; (200033) 
Паромазутопровід; (200034) Підземна галерея; (200040) Пожежна сиг-
налізація с/б; (200041) Пожежна сигналізація в дріжджовому цеху; 
(200042) Пожежна сигналізація в млині; (200043) Пожежна сигналізація 
в складі-ангар; (200044) Польовий складний трубопровід ПРСТ – 100 
(1комп.); (200045) Польовий складний трубопровід ПРСТ-100 (1 комп.); 
(200046) Поля фільтрації; (200051) Пруд №2 внутрізаводський; (200064) 
Спиртова цистерна №2; (200065); Спиртова цистерна №3; (200066) 
Спиртова цистерна №4; (200067) Спиртова цистерна №5; (200068) 
Спиртова цистерна №1; (200069) Спиртова цистерна №1 спиртосхо-
вище; (200070) Спиртова цистерна №2; (200071) Спостережна сверд-
ловина №1; (200072) Спостережна свердловина №10; (200073) Спо-
стережна свердловина №2; (200074) Спостережна свердловина №3; 
(200075) Спостережна свердловина №4; (200076) Спостережна сверд-
ловина №5; (200077) Спостережна свердловина №6; (200085) Бардо-
провід; (200086) Бардяна яма; (200087) Безнапірний колектор; (200088) 
Боров котлов; (200102) Вагонобудинок побутовий (спиртобаза); 
(200103) Високовольтна лінія; (200104) Водопровід; (200105) Водяний 
трубопровід; (200106) Ворота головного входу; (200107) Спостережна 
свердловина №7; (200108) Спостережна свердловина №8; (200109) 
Спостережна свердловина №9; (200111) Трубопровід технологічної 
води; (090536) ППЦ-9674 Н/П-Ц АВ1071ХР; (200114) Чан мелясний №1; 
(200115) Чан мелясний №15; (200116) Чан мелясний №16; (200117) 
Чан мелясний №17; (200118) Чан мелясний №2; (200119) Чан мелясний 
№3; (200120) Чан мелясний №4; (200121) Чан мелясний №5; (200122) 
Чан мелясний №6; (200123) Чан мелясний №7; (200124) Чан мелясний 
№8; (200126) Насосна установка П6ППВ з ел.дв.15 кВт/1500 об./хв.. на 
рамі з редуктором; (200127) Насосний агрегат АСВН-80 А 11 кВт/1500 
об.взг; (200128) Піновловлювач; (200129) ПК BRAIN BUSINESS B300 з 
комплектом SVEN 310 Standart Combo,монітор ASUS VS228; (200130) 
Підігрівач бражки F=46м2 н/ж; (200131) Фільтр прес ДГМ-56-820/25; 
(200132) Компресор повітряний; (200133) Розсиропник меляси для 
бродільного відділення; (200134) Дефлегматор; (200135) Насосний 
агрегат Х 65-50-160К-С з ел. дв. 4 кВт/3000 об./хв. ВЗГ; (200136) Колос-
АМБ-03 АГРЕГАТ; (200137) Hасос СМ 100-65; (200138) АВД без піді-
гріву води HD7/18 С (5 кВт) с аксес.; (200139) Автоклав; (200140) Автом. 
сист. керув. техн. проц. дозування денатур. добав.; (200141) Автомат 
для формування та завертання дріжджів; (200142) Автомат для форму-
вання та завертання дріжджів; (200143) Автомат розфасування дріжджів; 
(200144) Автомат розфасування дріждів 1 кг; (200145) Автоматиз. сис-
тема комерц. обл. електроен. (АСКОЕ); (200147) Агрегат насосний Х65-
50-125 Е-СД з ел.дв. 4 кВт ВЗИ; (200148) Агрегатний насос Д 200/36; 
(200149) Аквадистилятор ДЭ-10; (200150) Аквамастер NP 15/210 ST/H 
(3/000-016H); (200151) Аміачно-холодильна установка АУ-45; (200153) 
Апарат дихальний АП «Омега»-С»; (200154) Апарат по розливу мін. води; 

(200156) Бак живлення; (200157) Бардорегулятор бражної колони; 
(200158) Бачок (4 етаж); (200159) Бетонний фундамент під вагами; 
(200160) Блок живлення ТЕС – 42; (200161) Блок масло-водовідділювачів 
з конденсаторами; (200162) Блок фильтрувальный; (200163) Борона 
дискова БДП-6,3; (200165) Бочка термос; (200166) Бражна колона; 
(200167) Бродильний чан №4; (200168) Бродильний чан №1; (200169) 
Бродильний чан №2; (200170) Бродильний чан №3; (200171) Бродиль-
ний чан №5; (200172) Бродильний чан №6; (200173) Бродильний чан 
№7; (200174) Бродильний чан №8; (200176) Вакуумний насос; (200177) 
Вакуумний насос ВВН 12; (200179) Вальце; (200180) Вана для миття 
сепараторів; (200182) Вентилятор; (200183) Вентилятор; (200184) Вен-
тилятор 475; (200185) Вентилятор В06-300 №4 р/рс взр.дв. 025 кВт 
1500; (200186) Вентилятор ВВД-10; (200187) Вентилятор ВД-11,5; 
(200188) Вентилятор вибухобезпечний №2; (200189) Вентилятор ви-
бухобезпечний №5; (200190) Вентилятор ВУ-14-45; (200191) Вентиля-
тор ВУ-4-70; (200192) Вентилятор ВЦ №2 дв. 2,2х3000 об.; (200193) 
Вентилятор для сушки салфеток; (200194) Вентилятор др. складу; 
(200195) Вентилятор дутьєвий; (200196) Вентилятор центробіжний; 
(200197) Випарник АБ 160; (200199) Витратний бак мазуту; (200200) 
Відцентр. ел. насос Lowara SHЕ 40-125/22; (200201) Відцентровий елек-
тронасос Lowara SHE 40-125/22; (200204) Водонапірний бак; (200205) 
Водонапірний бак; (200206) Водяний ресивер; (200207) Воздуходувка; 
(200208) Воздуходувка 1/4 ТВ80; (200209) Воздуходувка ТВ 80-1/4; 
(200210) Вуглекислотна установка РХУД; (200211) Газгольдер; (200212) 
Генератор AST 17500 2.4 kW; (200213) Гориз. багатоступ. насос МХН 
406; (200214) Гориз. багатоступ. насос «WILO» МНІ1602-1/Е/3-400-50; 
(200215) Деараційна устан. живлення ДПУ; (200216) Дефлегматор; 
(200217) Дефлегматор S=78 кв.м; (200218) Дефлегматор бражної ко-
лони; (200219) Дефлегматор кінцевої очистки; (200220) Дефлегматор 
Р-54,8 м.куб; (200221) Дефлегматор ректиф. колони; (200222) Дефлег-
матор розгінної колони; (200223) Димосос; (200224) Димосос; (200225) 
Димосос Д-11,5; (200226) Довідний чан; (200227) Дозатор сірчаної 
кислоти; (200228) Дріжджанки АЧК; (200229) Дріжджогенератор №1; 
(200230) Дріжджогенератор №2; (200231) Дріжджогенератор №3; 
(200232) Дріжджогенератор №4; (200233) Дріжджогенератор №5; 
(200234) Дріжджогенератор №6; (200235) Економайзер; (200240) Елек-
тролічильник ЕТ2А5Е7ULRT; (200241) Електролічильник ЕТ2А5Е7URT; 
(200242) Емкість з н/ж сталі (каналізація); (200244) Епюраційна колона; 
(200245) Епюраційна колона (розгінна колона); (200246) Ємкість «Мон-
жо»; (200247) Ємкість 16 м3 (вулиця); (200248) Ємкість 60 м3 витриму-
вач меляси №2; (200249) Ємкість 60 м3 витримувач меляси №3; 
(200250) Ємкість V 50 м3 витримувач; (200251) Ємкість V 90v3 , V73.1 
м3; (200252) Ємкість V 10 м3 для хімводоочищеної води; (200253) Єм-
кість V6,3 м3 перекачки кислоти; (200254) Ємкість ВКД; (200255) Ємкість 
ВКД; (200256) Ємкість для водноспиртового розчину; (200257) Ємкість 
для зберігання дизпалива; (200258) Ємкість для змішування хімікатів; 
(200260) Ємкість для сірчаної кислоти; (200261) Ємкість для сірчаної 
кислоти; (200262) Ємкість з н/ж сталі 0.14 м3; (200263) Ємкість з н/ж 
сталі 1 м3; (200264) Ємкість н/ж; (200265) Ємкість н/ж аміачної води; 
(200266) Ємкість н/ж для ортофосфатної к-ти; (200267) Ємкість на диз-
паливо; (200268) Ємкість ортофосфатної кислоти; (200269) Ємкість 
охолодження; (200270) Ємкість сивушного масла; (200271) Ємкість 
сивушного масла; (200272) Ємкість сірчаної кислоти; (200273) Ємкість 
формалін; (200274) Ємкість 60 м3 витримувач меляси №1; (200275) 
Ємкість-олеїнова кислота; (200276) Збірник води; (200277) Збірник 
гарячої води БРУ; (200278) Збірник дріждж. концентр №4; (200279) 
Збірник дріждж. молочка; (200280) Збірник дріждж. концентр.; (200281) 
Збірник засівних дріжджів; (200282) Збірник збирання спирту; (200283) 
Збірник зм’якшування води; (200284) Збірник КАЄФ різної колони; 
(200285) Збірник лютера ректиф. колони; (200286) Збірник парової 
води (система охолодження); (200287) Зварювальний апарат; (200289) 
Зварювальний апарат; (200290) Зварювальний апарат АДД (САК); 
(200291) Змішувач меляси (реактор); (200292) Кип’ятильник бражної 
колони; (200293) Кип’ятильник ректиф. колони; (200294) Колона роз-
гонки КЕАФ; (200295) Калорифер паровий 3-х рядний; (200296) Коло-
рифер паровий 3-х рядний; (200297) Компресор СБ4/-24 GМ192,1,3 
кВт 220 В, 8 атм.; (200298) Компресор REMEZA С50 GМ 193 1,5 кВт; 
(200299) Компресор 2 УП; (200300) Компресор CAPELAND модель 4 
RTЕ2-2000-FSD; (200301) Компресор ПКС-3,5 А повітряний; (200302) 
Компресор повітряний; (200304) Комунікації для пастеризації меляси; 
(200305) Конвеєр УПК; (200306) Конденсатор F=10м.кв (епюрац. коло-
ни); (200307) Конденсатор F=10 кв.м (розг. колони); (200308) Конден-
сатор S=7 кв.м; (200309) Конденсатор б/в (дефлегматор); (200310) 
Конденсатор бражної колони; (200311) Конденсатор ректиф. Колони; 
(200313) Конденсатор УСТ 2МПТ-100; (200315) Котел КПА-500КС; 
(200316) Кран-балка; (200317) Культиватор КПГ-4,2 ус; (200318) Ле-
бідка електр.; (200319) Мазутопідігрівач; (200320) Машина холодильна 
МКТ 45-7-2; (200321) Мелясний чанок №1; (200322) Мелясний чанок 
№2; (200323) Мелясний чанок №3; (200329) Мірник К-7 (теплообм.); 
(200330) Мотор-редуктор; (200331) Наповнююча рамка з вагами; 
(200332) Напірний чан для меляси 16 т; (200333) Насос Д 200-36; 
(200334) Насос (доввод); (200335) Насос 2Х 9Д; (200336) Насос 2Х 9Д; 
(200337) Насос 2Х-9; (200338) Насос 2х-9д; (200340) Насос 3LS40-
125/2.2; (200341) Насос 3к-9; (200342) Насос 3М 40-160/4; (200343) 
Насос 3х-9д; (200345) Насос 5ндв; (200346) Насос Ebara 3М 32-200/5,5; 
(200347) Насос Ebara 3М50-160-7,5; (200348) Насос FZ 621/13; (200349) 
Насос FZ 621/13; (200350) Насос Lowara Z612/14-L6W; (200351) Насос 
RLP-03; (200352) Насос SV 1615 F 150 Т; (200353) Насос SV 6608 N 450Т; 
(200354) Насос SV1615F 150 н; (200357) Насос X65-50-125-К-СД(№480); 
(200358) Насос А1 3В 4/25 з ел.дв. 5,5/1500 на рамі; (200359) Насос 
АДВ 16/20 паровий; (200360) Насос АСВН-80 Спирт; (200361) Насос 
АСВН 80; (200362) Насос АСВН 80; (200363) Насос АСВН-80 спирт; 
(200364) Насос бражний; (200365) Насос вакуумний 200-SZO-500; 
(200366) Насос ВК 5/32 з ЕД7,5х1500 на рамі; (200367) Насос ВК 5/32 
К; (200368) Насос ВК-4 хімічний; (200369) Насос ВК4/24К с ел. 
дв.7,5/1500, на рамі; (200370) Насос ВКС 2/26к з ел. дв. 5,5/1500; 
(200371) Насос ВКС 4/28 К без ел. двигуна стан.; (200372) Насос ВНС; 
(200373) Насос ВНЦ 20/20; (200374) Насос ВНЦ 20/20 КОЛ.; (200375) 
Насос Д 320-50; (200376) Насос ЕУВ 8-25 140№1; (200377) Насос ЕЦВ 
8-25-125; (200378) Насос ІНХ; (200379) Насос К-35А; (200382) Насос 
марки П6ППВ(б/з дв, б/з редукт.); (200386) Насос охолодження води 
ВК-1; (200387) Насос П6ППВ; (200388) Насос П6ППВ; (200389) Насос 
П6-ППВ; (200390) Насос П6-ППВ; (200391) Насос П6-ППВ; (200392) 
Насос П6-ППВ без двиг. і пл.; (200393) Насос П6-ППВ без двигуна і 
плити; (200394) Насос Піонер; (200395) Насос СВН 80 А; (200396) На-
сос СВН-80; (200398) Насос СМ 100-65; (200399) Насос СМ 80-50-
200/4; (200400) Насос СН 80-200; (200401) Насос СН 80-50; (200402) 
Насос СНП-50/80; (200403) Насос СНЩ75000; (200404) Насос спирто-
вий АСВН -80; (200405) Насос УНСГ опалення; (200406) Насос Х 65-50-
160 Е 55; (200407) Насос Х-65-50/160; (200408) Насос Х-65-50-125д; 
(200409) Насос х-65-50-160; (200410) Насос х-65-50-160; (200411) На-
сос Х-65-50-160 Д; (200412) Насос Х-65-50-160К-СД з ел. дв. 
7,5/3000взг на рам; (200413) Насос х-80-65; (200414) Насос ХО 45/54 
Е; (200419) Насос ЦНС/2-38/198 (без ел. двигуна); (200420) Насос 
ЦНСг-38-176 без ел. двигуна; (200421) Насос ЦНСГ 38-198; (200422) 
Насос ЦНСК -60; (200423) Насос ЦНСк 60/297; (200424) Насос ЦНСк-
3/120 з ел. дв.; (200425) Насос. агрегат КМ 65-50-160 К з ел. дв. 4 
кВт/3000о; (200426) Насос. агрегат КМ50-32-125К з ел.дв.1,5 кВт/3000; 
(200427) Насос ВВН 1-6 з ел. дв. 15/1500 на рамі; (200428) Насос вер-
тикальний, багатоступеневий ViloMVI819; (200429) Насос Д200-36 з ел. 
дв.; (200430) Насосна станція в комплекті з ел. двигуном; (200431) На-
сосна станція СНП 50/80; (200432) Насосний агрегат ВК5/32К 7,5 
кВт/1500; (200433) Насосний агрегат П6-ППВ з ел. дв. 15 кВт/1500 об.; 
(200434) Насосний агрегат СМ 80-50-200/4; (200435) Насосний агрегат 
ВКС 5/32 К дв. 6,5х1500; (200436) Обладнання для обеззараження води; 
(200437) Опрокидувач балонів; (200439) Паровий котел ДЕ16/14; 
(200440) Паровий котел ДК ВР 10/13; (200441) Паровий насос Іс ДВ 
-16-20В; (200442) Пароструйний компресор; (200443) Перетворювач 
вимірюв; (200444) Підігрівач меляси; (200445) Підігрівач бражної коло-
ни; (200446) Піновловлювач; (200448) Платформа д/транспорт. дріж-
джів; (200450) Повітророзділювач; (200452) Пральна машина; (200455) 
Резервуар Р 60; (200456) Резервуар Р 60; (200457) Ректифікаційна ко-
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лона; (200458) Ресивери блок; (200459) Ресивери блок; (200460) Ресивери блок; (200461) Ресивери блок; 
(200462) Ресивери блок; (200463) Ресивери блок; (200464) Ресивери блок; (200465) Розсиропник меляси 
(АЧК); (200466) Розсиропник меляси для дріжджогенераторів; (200467) Розчинна мішалка; (200468) Рота-
метр РП-25; (200469) Ротаметр РП-25; (200470) Ротаметр РП-25; (200471) Ручний прес для сепараторів; 
(200472) Салфетосушка; (200474) Сепаратор бражки; (200475) Сепаратор бражної колони; (200476) Сепа-
ратор СДС 531 Т-01; (200477) Сепаратор СДС 531 Т-01; (200478) Сепаратор СДС 531 Т-01; (200479) Сепа-
ратор СДС 531101; (200480) Сепаратор СДС 531к-01; (200481) Сепаратор СДС №933; (200483) Сивушна 
колона; (200484) Система аварійного освітлення; (200485) Система раннього виявлення надзвичайних си-
туацій; (200487) Сігма 50; (200488) Скрубер; (200489) Скрубер; (200490) Солерозчинник; (200491) Спирто-
ловушка; (200492) Спиртоловушка; (200493) Спиртоловушка бражної колони; (200494) Спиртоловушка 
епюраційної колони; (200495) Спиртоловушка ректиф.колони; (200496) Спіральний теплообмінник F=50 м2 
модель-СТО50.500-1; (200497) Станок деревообробний; (200498) Станок для викруток; (200499) Станок 
заточний; (200500) Станок свердлильний; (200501) Станок свердлильний настільний; (200503) Станок фре-
зерувальний; (200504) Станок фрезерувальний; (200505) Станція по очистці повітря; (200506) Стапельна 
батарея; (200507) Таль ручна; (200509) Тельфер; (200510) Тельфер для навантаження і розвантаження вуг-
лекислотних б.; (200511) Теплообмінник; (200512) Теплообмінник; (200513) Теплообмінник; (200514) Те-
плообмінник; (200515) Теплообмінник; (200516) Теплообмінник; (200517) Теплообмінник; (200518) Тепло-
обмінник; (200519) Теплообмінник; (200520) Теплообмінник; (200521) Теплообмінник; (200522) Теплооб-
мінник; (200523) Теплообмінник БРА 2 шт.; (200524) Термоперетворювач Т-рh 13ТД-73 шк.0-50; (200525) 
Токарний станок; (200526) Токарний станок; (200527) Токарний станок; (200528) Трансформатор струму 
ТПЛ-10; (200529) Трансформатор СТШ-250 СГД (380 В); (200531) Установка водоспиртового розчину; 
(200532) Установка ОУ 1200; (200533) Установка УВЖС в т. ч. блок конденсатора та ін.; (200534) Фільтр 1 
БФМ тонкої очистки бражки; (200535) Фільтр водяний 1,5М; (200536) Фільтр водяний 1,5М; (200539) Фільтр 
прес; (200540) Фільтр прес; (200541) Фільтр тонкої очистки бражки 1 БФМ; (200544) Фільтра вуглекислотні; 
(200545) Фонар спирту; (200546) Холодильна камера; (200547) Холодильна установка; (200548) Холодиль-
ник спирту; (200549) Холодно-паротермальний агрегат; (200550) Цистерна бензинова; (200551) Чан для 
варки олеїнової кислоти; (200552) Чан для варки хлорки; (200553) Чан для діамоній фосфата; (200554) Чан 
для діамонія фосфата; (200555) Чан для зберігання хлорки; (200557) Чан для карбоміду; (200558) Чан для 
магнезії; (200560) Чан для прийому спирту; (200561) Чан для розчину карбоміду; (200563) Чан із нержавію-
чої сталі для д/м V=9,56 м3; (200564) Чанок з нерж. сталі для молочка спец. дріжджів; (200565) Чанок діа-
моній фосфат; (200566) Чанок карбамід; (200567) Чанок магнезія; (200568) Чанок на спеціалізовані дріжджі; 
(200570) Шкаф сушильний СЄШ-3М; (200571) Штабелер ЕХPERT SDJ1000.1000 кг, до 1600 мм, 230 кг; 
(200572) Щит котла №1; (200573) Щит котла №2; (200574) Щит котла №3; (200575) Щільовий рас ходомір; 
(200576) комутатор 3 СОМ SWITCH Baseline 2824; (200577) Блок безпереб. живл. АРС Smart UPS1000USB; 
(200578) ПК АМD А6-3670/А75МА/4 G (гол.бух); (200579) Комп’ютер в апаратному відділі; (200582) Сист. 
блок AMD Athlon llX2 265/2 Gb/250 Gb/DVD; (200584) Насос DP Pumps DPN S 80-315/11-4; (200585) Насос 
DP Pumps DPN S 80-315/11-4; (200586) Сепаратор бражки; (200587) Кипятильник 6/141 ККт А 120-0,35-143 
н/ж; (200588) Насос Lawara SHOS 50-125/75/DII2G EExd IID T4 3х400В; (200589) Оприскувач шланговий 800/1 
4м; (200590) Радіотермінал інтелектуальний IMod (шлюз); (200599) Електропогрузчик М-40814; (200600) 
Ємкість мелясна для перевезення; (200601) Ємкість перевезення спирту 05-93; (200604) Причіп 1 ПС; 
(200605) Причіп 1 ПТС-9; (200606) Причіп двуосн. до тр.Т40.ПСЕФ-12,5; (200607) Причіп-ємкість МЖТ-10 
047-57 ЕР; (200608) Причіп-ємкість МЖТ-10 047-56 ЕР% (200609) Причіп-ємкість МЖТ-10 047-55 ЕР; (200610) 
Причіп-ємкість МЖТ-10 047-53 ЕР; (200611) Причіп-ємкість МЖТ-10 047-54 ЕР; (200612) Причіп-ємкість 
МЖТ-10 047-58 ЕР; (200613) Причіп ОДАС 7687 ХЛ; (200614) Причіп ПСЕ-12,5; (200628) Автозаправочний 
блок; (200629) Автозаправочний блок; (200634) Ваги; (200635) Ваги; (200847) ПК Рentium 4/1024/250/PVP-
RW/256/Samsung 19”; (200848) Багатофункціонал. пристр. Canon i-SENSUS; (200850) Блок б/п живлення; 
(200851) Серверний системний блок Pentium 4 Інтернет-сервер; (200852) Комп’ютер; (200854) ПК Pentium 
Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200855) ПК Pentium Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200856) ПК Pentium 
Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200859) ПК сист. бл. Pent/DC2+моніт.TFT19+устр. бесп.; (200860) ПК сист. 
бл. Pent/DC2+моніт. TFT19+устр. бесп.; (200863) Монітор 22 «ASUS» VW 222U 2mc TFT; (200864) ПК Pentium 
IV 2.8; (200865) ПК Sempron 2800+/512/80/FDD/CD-ROM/LC/ winXP 710N; (200866) ПК Sempron 2800+/512/80/
FDD/CD-ROM/LC/ winXP 730BF; (200867) ПК Semtron 3000+(512/80/DVD-ROM/winXP/Office2003); (200868) 
ПК Сore 2Duo T6850/win XPpro; (200869) ПК Celeron 2,6Ghz/512/80/Win XPpro/MS; (200870) Монітор Samsung 
SM 710; (200871) Принтер Cenon LBP-1120 10 ppm 60 dpi LPT/USB; (200872) Промисл. комп’ютер КІМ-562-
500; (200873) Серверний системний блок Рentium 3; (200874) Телефакс Panasonic КХ-130; (200878) Факс; 
(200879) ПК Pentium 4/512/250/DWD-RW/128 Samsung; (200881) Сівалка СЗ- 3,6 А-04; (200882) Протруювач 
насіння; (200883) Розкидувач міндобрив; (200884) Сівалка УПС-8,02; (200885) Каток К-10; (200886) Зерно-
очисна машина СМ-4; (200887) Плуг Лемкен 7; (200905) ПК Аthlon ІІ Х4 630/2*512/200/ДВД-РВ/7300/WinXP; 
(200906) Серверний системний блок Pentium 4; (330093) Агрегат передпосівний АП-6; (330096) Борона дис-
кова «Солоха»; (330205) Культиватор КПП-8; (330207) Культиватор КПСП-4; (330274) Оприскувач ЕКО-2000; 
(330285) Плуг обертовий ПО-5; (330307) Сівалка СЗ-54; (330309) Сівалка точного висіву СТВТ 12/8М 8-ми 
рядова; (500062) Дистилятор; (500264) Комп’ютер (монітор Philips 23.6, системний блок IT-Block); (500327) 
Комп’ютер (монітор 23.6, системний блок IT-Block G5400Work); (500837) Комунікація вузла витратоміра-
лічильника ROTAMASS RCCT38 DIV801582; (500839) масовий витратомір RCCT38-DH1M04D4SL/KF1/K4/
MB3 P10180000000120; (500904) Масовий витратомір 8E3B50-AAILABAFAASAD2SHA1 P10180000000117; 
(500911) Вузол витратоміра-лічильника отриманого спирту на спиртобазі; (500912) Вузол витратоміра-
лічильника реалізованого спирту на спиртобазі; (500913) Насос 3L S40-125; (500970) Вузол обліку переда-
ного спирту з виробництва на склад та реалізованого спирту зі складу «Універсал-С»; (501503) Агрегат 
ґрунтообробний АГ-2,7-20; (501506) Конвеєр УКЛ-1; (501507) ПК Intel Core i3 3240/4 (апаратне. відділення); 
(501508) Стабілізатор; (090527) Автомобіль вантажний МАЗ-64229 АВ5703ВІ; (200591) Трактор Т-170; 
(200592) Автомобіль Газель ГАЗ-33023 ВХ9430АХ; (200593) Автомобіль ГАЗ-САЗ-3507 ВХ9326АК; (200594) 
Автонавантажувач 40814 00338ТВХ; (200598) Автомобіль ГАЗ-3309 ВХ2310ВВ; (200602) Легковий автомо-
біль Москвіч Іж-271501 ВХ0265АР; (200603) Машина МВС-4 Електропогрузчик; (200615) Трактор МТЗ-80 
25532ВХ; (200616) Трактор Т-150К 25530ВХ; (200617) Трактор Т-40 25533ВХ; (200618) Трактор ХТЗТ-170-21 
25529ВХ; (200619) Трактор ЮМЗ ЕО-2624А 25531ВХ; (200198) Випромінювач бактериц. рециркулятор 
ОРБПе-5-30; (200243) Ендоскоп з блоком живлення; (200259) Ємність для миття посуду; (200438) Охорона 
сигналізація адмінприміщення; (200626) 31-09 218 стіл-мийка одинарна СМЛ-01 1; (200627) Спектрофото-
метр Ulab 102UV; (200631) Апарат МІТ-Л; (200636) Ваги автомобільні; (200638) Ваги ВЛР-200; (200639) Ваги 
електронні АД 300 F; (200640) Ваги електронні ВЄСТ-100 з акумулятором; (200642) Ваги AXIS BTU210; 
(200643) Виконуючий механізм МЕО-40-63/063; (200644) Витратомір-лічильник на насичену пару (стац. 
вар.); (200645) Витратомір-лічильник на насичену пару (стац. вар.); (200650) Газоаналізатор; (200652) Го-
ловний розподільчий щит; (200658) Економайзер; (200662) Електронний модуль; (200665) Іономер 160 М; 
(200666) Іономер І-160 М/госповірка /; (200668) Катіонітовий фільтр; (200671) Кондиціонер; (200672) Кон-
диціонер; (200673) Кондиціонер; (200674) Кондиціонер; (200675) Кондиціонер COND Samsunq; (200676) 
Кондиціонер HAIER HSU-24H03/Z; (200677) Кондиціонер НАІER HSU-09H03/Z1; (200678) Кондиціонер COND 
Samsunq; (200679) Кондиціонер HAIER; (200680) Кондиціонер настінний Wild Wind; (200681) Контрольний 
снаряд ВКА-2; (200682) Контрольний снаряд ВКА-2; (200683) Коректор VPT (газа); (200684) Крісла; (200687) 
Лабораторна мебель «МОЛОКО»; (200689) Лічильник; (200690) Лічильник електронний ЄMS A+R+5A 100B 
3 F; (200691) Лічильник електронний ЄMS A+R+5A100B 3F; (200693) М’який набір меблів; (200697) Мебель 
дерев’яна; (200699) Меблевий набір (столи з тумбами (7шт) шкафи (6шт.); (200700) Механічний фільтр; 
(200701) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200702) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200703) 
Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200704) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200705) Мікро-
процесорний регулятор МТР 8-15; (200706) Мікроскоп XS-2610 монокулярн.; (200707) Міні АТС «Panasonic 
ККТ»; (200709) Мірник №10; (200710) Мірник №11; (200711) Мірник №6; (200712) Мірник №7; (200713) Мір-
ник №8; (200714) Мірник №9; (200715) Мірник №12; (200716) Мірник №13; (200717) Мірник К7 6 А; (200718) 
Мірник сивушного масла; (200719) Мірник технічний №1; (200720) Мірник технічний №2; (200721) Мірник 
технічний №3; (200722) Мірник технічний №4; (200723) Набір меблевий; (200724) Набір меблевий (Шкафи 
2 шт. столи 2 шт. стільці 4 шт.); (200725) Набір меблів; (200726) Набір меблів; (200727) Набір меблів (шкаф, 
тумба, столи (3шт.); (200728) Набір меблів (стіл 1 шт., стільці 4 шт.); (200730) Набір меблів (юр. відділ); 
(200731) Набір меблів ліж. 2, мат. 2, стіл 1 шкаф 2 ширма 1; (200733) Набір кафів; (200735) Офісні лабора-
торні меблі; (200736) Офісні меблі; (200737) Офісні меблі «ВЕГА»; (200738) Офісні меблі «ПРИНЦ»; (200740) 
Панель ввідна 1108; (200741) Панель ввідна 1108; (200742) Панель обліку електроенергії; (200743) Панель 
обліку електроенергії; (200744) Панель розподільча 1412; (200745) Панель розподільча 1412; (200746) Па-
нель розподільча 1413; (200747) Панель секційна 2305; (200748) Панель торцова 1604; (200751) Перетво-
рювач частоти FC302 0.55 кВт; (200753) Пневмогайковерт JАІ-0406 1/2 6 бар; (200754) Прибор «Чижовий»; 
(200755) Прилад КСД; (200756) Прилад пневмонічний ПВ 3,2; (200762); Прилад РОС 101; (200763) Прилад 
РП -160-32; (200764) Прилад РП-160; (200765) Прилад РП-160; (200766) Прилад РП-160; (200768) Пробо-
відбірник L=500мм; (200770) Расходометр (ротаметр) H250/M10/DN15/(етилацетат); (200771) Расходометр 
(ротаметр) H250/M10/DN15/PN40/ (бітрекс); (200772) Расходометр OPTIMASS MFM7300K-T40/DN40/24; 
(200773) Рефректометр; (200775) Сейф «Бурундук»; (200778) Сепаратор безперервної продувки; (200780) 
Спектофотометр ПЭ-5400ВИ; (200783) Стіл комп’ютерний; (200784) Стіл лабораторний; (200787) Стіл од-
нотумбовий; (200789) Стіл однотумбовий; (200791) Стіл однотумбовий; (200795) Стіл однотумбовий; (200799) 
Стілець «Менеджер»; (200801) Столи з приборами КНИ; (200802) Столи з приборами КНИ; (200803) Столи 
з приборами КНИ; (200804) Лічильник ЛЛТ-65Х; (200805) Лічильник ЛЛТИ80К; (200806) Лічильник ЛЛТИ80К; 
(200808) Теплообчислювач ВКТ-5; (200809) Термостат; (200810) Термостат сухоповітр. лабор. ТСвЛ-80; 
(200813) Трансформатор 630 КВА; (200814) Трансформатор 630 КВА; (200815) Трансформатор ТМ 630/10-
04; (200816) Трансформатор ТМ 630/10-04; (200817) Трансформаторна підстанція ТМ 160/10; (200828) 
Холодильник «НОРД»; (200831) Шафа управління БРА; (200834) Щит з приладами 2-14; (200835) Щит НЦО-
ВА 10; (200836) Щит НЦОВА У; (200837) Ящик управління; (500263) Стерилізатор сухоповітряний ГП-80; 
(500915) Ваги лабораторні аналітичні OHAUS, PA-214C; (500916) Дистилятор ДЕ-10; (501430) Мірник 75; 
(501498) Зварювальний апарат; (200907) Багаторічні насадження; (200324) Металева площадка; (200325) 
Металева площадка для обслуговування; (200447) Піч хлібопекарська; (200449) Площадка для обслугову-
вання; (200888) Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей; (200889) Будка; 
(200898) Кулер Х-20; (200899) Перехід на мелясне господарство; (501427) Пожежна сигналізація; (501696) 
Коріолісовий масовий витратомір Promass Proline E300 Dn50; (501697) Вентилятор ВЦ-4-70; (501698) Деф-
легматор кип’ятильника; (501699) Димосос ДН 10/4; (501700) Насос Pedrollo 4 SR8/23-PD 4; (501701) Насос 
АВС 80; (501702) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 кВт/15000 об./хв. В3В; (501703) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 
кВт/15000 об./хв. В3В; (501704) Насосний агрегат СА65-40-125/ЗТ з ел. двигуном 3/3000 об./хв.; (501705) 
Насосний агрегат СА65-40-125/ЗТ з ел. двигуном 3/3000 об./хв.; (501706) Теплообмінник; (501707) Тепло-
обмінник; (501708) Теплообмінник; (501709) Телеустановка; (501710) Сепаратор СДСС; (501711) Сортиро-
вочний чан; (501712) Резервуар Р 60; (501713) Резервуар Р 60; (501714) Резервуар; (501715) Пилорама; 
(501717) Копач бурякового комбайна (далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕ Зна хО ДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Хмельницька обл., Кам’янець-По діль сь кий р-н, 
с. Довжок, вул. Унявко, 1; Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Привокзальна, 28.

ПЕрЕліК 
нерухомого майна

Інв. 
номер Назва Адреса розташування

За га-
ль  на 

пло ща 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава 
виникнення 

права  
власності

Форма 
власності 

та  
власник

200080
200079

Адміністративний корпус №1;
адміністративний корпус №1 (де-
густаційний зал) їдальня

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

561,1 1685277268224 1220.9 Будівлі 
для конторських 
та адміністративних 
цілей інші

Витяг 144049537 
від 05.11.2018

Державна
МРЕТС

200081,
200078

Адміністративний корпус №2 Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

211,1 1702840968224 1220.9 Будівлі 
для конторських 
та адміністративних 
цілей інші

Витяг 146706494 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200082 Ангар №2 Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

404,1 1702918868224 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг 
146718857  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200083 Будівля артезіанської свердло-
вини №1

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

38,3 1702941168224 2222.4 Водяні 
свердловини, 
колодязі, бювети

Витяг 146722770 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200084
200053

Бардонасосна станція
Ретиратор (бардонасосна станція)
Бардонасосна станція
Ретиратор
(ретиратор)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

52,1  1702936068224 1274.6
Господарські
будівлі

Витяг 
146721907  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200089 Будівля складу пекарських 
дріжджів і компресорний цех

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

199 1702992068224 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості

Витяг 146730523 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200090 Будівля чергового полів фільтрації Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

14,5 1702980668224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг 
146728961  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200091 Будівля артезіанської свердло-
вини №2

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

16 1703535168224 2222.4 Водяні 
свердловини, 
колодязі, бювети

Витяг 146806797 
від 26.11.2018

Державна
МРЕТС

200092 Будівля артезіанської свердло-
вини №3

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

4 1703553668224 2222.4 Водяні 
свердловини, 
колодязі, бювети

Витяг  
146809687  
від 26.11.2018

Державна
МРЕТС

200093 Будівля артезіанської свердло-
вини №4

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

6,4 1703573268224 2222.4 Водяні 
свердловини, 
колодязі, бювети

Витяг 
146812581  
від 26.112018

Державна
МРЕТС

200094 Будівля артезіанської свердло-
вини №6

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

2,3 1702968268224 2222.4 Водяні 
свердловини, 
колодязі, бювети

Витяг 146726897 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200095 Будівля ЗТП  
(закрита трансформаторна  
підстанція)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

49,8 1702951268224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг  
146724422  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200096 Будівля КНС  
(каналізаційно-насосна станція)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

56 1702893068224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг 
147173166  
від 28.11.2018

Державна
МРЕТС

200099 Будівля нової котельні Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

70 1702956568224 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості

Витяг  
146725234  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200101 Спиртосховище  
(вагова, навіс,  
зливне відділення)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

221,7 1702866568224
1702852768224

1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
146710548  
від 24.11.2018; 
Витяг 146708200 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200001

200055

Вуглекислотиний цех, склад 
для зберігання балонів 
(вуглекислотний цех) 
Вуглекислотний цех, склад 
для зберігання балонів (склад 
для зберігання балонів)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

223,6 1702983168224 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг 146729569 
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

20000
200003

Гараж для 4-х авто (гараж)
Гараж для 4-х авто

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

561 1702882668224 1242.1 Гаражі 
наземні

Витяг 
146713250  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200004

200004  

200048 

200113

Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації 
(головний корпус)
Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації 
(профілактичний кабінет)
Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації 
(приміщення цеху денатурації)
Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації 
(приміщення цеха мінводи)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

2342,4 1699368368224 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості

Витяг 
146179288  
від 21.11.2018

Державна
МРЕТС

200019 Мазутосховище Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

278,1 1702987768224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг  
146730072  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200023

200023  

200060

Мехмайстерня, електроцех, 
столярна, склад територія заводу 
(мехмайстерня, електроцех, 
столярна майстерня)
Мехмайстерня,електроцех, 
столярна, склад територія заводу 
(мехмайстерня, електроцех, 
столярна майстерня/склад) 
Мехмайстерня,електроцех, 
столярна, склад територія заводу 
(склад територія заводу)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

892,4 1702874368224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг 
146711965  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200036 Трансформаторна підстанція Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

60,1 1702993868224 2224.3 Трансфор-
маторні станції та 
підстанції місцевих 
електцомеоеж

Витяг 
146731000  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200047

200049

Прохідна будка, приміщення 
прохідної (приміщення прохідної, 
побутових кімнат)
Прохідна будка, приміщення 
прохідної (прохідна будка)

Хмельницька обл., 
Кам'янець-Поділь сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

28,9 1702904368224 1274.6 
Господарські 
будівлі

Витяг 
146716614 від 
24.11.2018

Державна
МРЕТС

200054 Склад ПММ  
(паливномастильних матеріалів)

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

26,7 1702972368224 1252.9 Склади 
та сховища інші

Витяг 
146727619  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200056

200057

Млин, склад зерна №2 
(склад зерна №2) 
Млин, склад зерна №2 (млині

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

495,1 1702976068224 1252.9 Склади 
та сховища інші

Витяг 
146728215  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200058 Склад металу, ангар №1 Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

785,8 1702909868224 1252.9 Склади 
та сховища інші

Витяг 
146717813  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200059 Склад-піднавіс Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

135,8 1702926468224 1252.9 Склади 
та сховища інші

Витяг 
146719909  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200061 Склад фарби Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

26,8 1702930568224 1252.9 Склади та 
сховища інші

Витяг  
146720896  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС
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Продовження таблиці

Інв. 
номер Назва Адреса розташування

За га-
ль  на 

пло ща 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава 
виникнення 

права  
власності

Форма 
власності 

та  
власник

200110 Будівля старої контори Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

45,6 1702963368224 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг 
146726150  
від 24.11.2018

Державна
МРЕТС

200112 Цех пекарських дріжджів Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

374,9 1702946568224 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг  
147175696  
від 28.11.2018

Державна
МРЕТС

200027 Приміщення насосної Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна, 28

35,1 2091764368104 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
211062885  
від 02.06.2020

Державна
МРЕТС

200100 Приміщення вагової Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна, 28

12,6 2091787268104 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
211068054  
від 02.06.2020

Державна
МРЕТС

200035 Приміщення навісу Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна, 28

24,9 2094314268104 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
211518581  
від 05.06.2020

Державна
МРЕТС

200063 Приміщення спиртосховища Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна, 28

160,9 2093895668104 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг 
211452029  
від 04.06.2020

Державна
МРЕТС

200097 Приміщення котельні Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна, 28

19,9 2093957068104 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Витяг 
211461960  
від 04.06.2020

Державна
МРЕТС

200050 Приміщення вахтової з гаражем Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-По діль-
ський, вул. Привок-
зальна, 28

33,9 2094232868104 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
211505007  
від 05.06.2020

Державна
МРЕТС

інФОрМаЦія 
про земельні ділянки 

Назва Адреса розташування

Площа 
зе-

мельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове 
призначення 

земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування 
земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок

0,1624 6822482400:01:006:0633 Для виробничих 
потреб

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень, індексний номер 29745556 від 25.05.2016. 
Рішення №38 від 24.12.2015 видане Дов жоць кою 
сільською радою; витяг з ДЗК НВ-6802337592015 
від 23.09.2015 відділом Держгеокадастру 
у Кам’янець-Подільському районі.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер 29745556 від 25.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок

1,2173 6822482400:01:006:0634 Для виробничих 
потреб

Рішення про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень індексний номер: 29743781 від 25.05.2016 
видавник відділ Держгеокадастру у Кам’янець-
Подільському районі; рішення №37 від 24.12.2015 
видане Довжоцькою сільською радою. Рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ін-
дексний номер 2974378І від 25.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль-
сь кий р-н, с. Довжок 
вул. Лісова, 15

31,6080 6822482400:01:005:0848 Для виробничих 
потреб

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер : 29736414 від 24.05.2016 
видане виконавчим комітетом Кам’янець-
Подільської міської ради рішення №33 від 
24.12.2015 Довжоцької сільської ради

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

3,2727 6822482400:01:006:0635 Для виробничих 
потреб

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер 29736382 від 24.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок

1,3399 6822482400:01:005:0850 Для виробничих 
потреб

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер 29632649 від 17.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок

2,8911 6822482400:01:005:0849 Для розміщення 
та експлуатації 
основних та допо-
міжних будівель

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер 29503316 від 04.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
Кам’янець-По діль сь-
кий р-н, с. Довжок, 
Заводська, 36 а

0,0738 6822482400:01:006:0632 Для розміщення 
та експлуатації 
основних та допо-
міжних будівель

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень індексний номер 29504074 від 04.05.2016 

Земельна 
діляна

Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Привокзальна 28 
(база заводу)

0,3304 6810400000:30:002:0002 Для обслуговуван-
ня виробничих баз

Реєстраційний №1603332368104. Дата реєстрації 
20.07.2018. Державний акт на право постійно-
го користування ЯЯ 333779 виданий 31.06.2006 
Кам’янець-Подільським міським управлінням зе-
мельних ресурсів. Рішення про державну реєстра-
цію №42156638 від 20.07.2018 

інФОрМаЦія 
про договори оренди 

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта оренди

Орендо-
вана  

площа 
(м2)

Цільове призначення оренди
Реквізити 

договору оренди 
та термін його дії

Орендна 
плата за 1м2 
за місяць без 

ПДВ (грн)

1 Публічне акціо-
нерне товариство 
«Укртелеком»

Приміщення за адресою: вул. Унявко 
Д., с. Довжок, Кам’янець Подільський 
р-н, Хмельницька обл.

51,17 3 метою розміщення теле-
комунікаційного обладнання 
АТС без доступу до мережі 
Інтернет

№1699 від 
22.05.2015, термін 
дії до 19.03.2021

16,29

2 Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю торгівельно-
промислова компа-
нія «Укрхімекспорт»

Вбудовані приміщення за адресою: 
вул. Унявко Д., с. Довжок, Кам’янець-
Подільський район, Хмельницька обл., 
в одноповерховій будівлі адміністра-
тивного корпусу №2

33,2 3 метою розміщення офіса №1712 від 
28.08.2015, термін 
дії до 27.06.2021

22,43

3 Приватне акціонер-
не товариство «ВФ 
Україна»

Частина даху, частина північної стіни 
адміністративного корпусу №1, яке 
розміщене за адресою: вул. Унявко, 1, 
с. Довжок, Кам’янець-По діль сь кий р-н, 
Хмельницька обл.

6,0 З метою розміщення техніч-
них засобів і антен опера-
тора телекомунікацій, який 
надає послуги рухомого 
зв’язку

№2037 від 
16.11.2018, 
термін дії до 
15.10.2021

232,55

Договори оренди зберігають свою чинність згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

інформація про балансоутримувача: 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» (код за ЄДРПОУ 

37199618), юридична адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, фактична адреса: 03150, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, БЦ «Фарінгейт», тел.: + 38 (044) 284 04 90, e-mail: office@ukrspirt.com.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 03.12.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової 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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами) та 
Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.08.2020 №699.

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 29 332 327,18 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 666 163,59 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14 666 163,59 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 2 933 232,72 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 466 616,36 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 466 616,36 грн. 
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець окремого майна Довжоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

зобов’язаний від дати переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Довжоцьке місце провадження діяльності та зберігання спирту 

ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту технічного денатурованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше 

ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2 місяців з моменту переходу права власності на об'єкт не менше 80 осіб.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній та 
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного вне-
сків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 
17.00 за місцем його розташування за адресами: Хмельницька обл., Кам’янець-По діль сь кий р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Довжоцького місця провадження діяльності та збері-
гання спирту ДП «Укрспирт» Сущевська Олена Олександрівна, тел.+38 096 213 86 22.

Найменування організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Він-
ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/. Телефон для довідок (0432) 67-27-46.

Час роботи служби з організації аукціону: 
контактна особа від регіо наль ного відділення: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмель-

ницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи з пн.- чт. з 8.00 до 17.15, у пт. з 8.00 до 16.00. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного від-
ділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 03.11.2020 №319-у «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-02-000002-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 293 323,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 146 661,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

146 661,63 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електро-

нного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 
комплексу державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп».
Місце зна хо дження об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Рожеве.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00700192.
Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу – 123,0 тис. грн (згідно з балансом підприємства станом на 

31.12.2019).
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 – 5 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до статуту є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур; виробництво, заготівля та переробка промислових коконів тутового шовко-
пряду; вирощування сіянців шовковиці для відновлення тутових насаджень; здійснення господарської діяльності 
з виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання та реалізації; здійснення інших видів 
господарської діяльності, які не заборонені законодавством України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 – 2019 рр. – 3822,0 тис. грн.
Основна номенклатура вирощеної сільськогосподарської продукції: озима пшениця, озимий ячмінь, со-

няшник, в тому числі експортної –.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

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

2017 рік 1208,0 1149,0

2018 рік 1523,0 1301,0

2019 рік 1372,0 1372,0

І півріччя 2020 року – –

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки та за останній звітний період

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І півріччя 
2020 р.

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 8839,0 8566,0 9476,0 9499,0

1.1 Необоротні активи тис. грн 8071,3 7993,8 7950,0 7945,0

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

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

1.1.3 балансова вартість основних засобів тис. грн 8070,2 7993,8 7950,0 7945,0

1.1.4 довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –

1.1.5 довгострокові біологічні активи тис. грн 1,1 –

1.2 Оборотні активи тис. грн 767,7 572,2 1526,0 1554,0

1.2.1 запаси тис. грн 745,3 466,6 582,0 982,0

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

тис. грн 9,9 93,6 886,0 548,0

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 12,5 12,0 58,0 24,0

2 Пасиви тис. грн 8839,0 8566,0 9476,0 9499,0

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 8639,0 8509,0 8404,0 8200,0

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

2.3 Поточні зобов’язання, у тому числі: тис. грн 200,0 57,0 1072,0 1299

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

тис. грн – – – –
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І півріччя 
2020 р.

2.4 Просрочена кредиторська забор-
гованість, у тому числі за:

тис. грн – – – –

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, 

послуги
тис. грн – – – –

3 Доходи усього, у тому числі: тис. грн 1208,0 1523,0 1372,0 –
3.1 чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн 1149,0 1301,0 1372,0 –

3.2 інші операційні доходи тис. грн 40,0 222,0 – –
3.3 інші фінансові доходи тис. грн 19,0 – – –
4 Витрати усього, у тому числі: тис. грн 1146,0 1622,0 1477,0 204,0

4.1 собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн 755,0 1156,0 930,0 –

4.2 адміністративні витрати тис. грн – – – –
4.3 витрати на збут тис. грн – – – –
4.4 інші операційні витрати тис. грн 163,0 466,0 547,0 204,0
4.5 інші витрати тис. грн 228,0 – – –
4.6 витрати з добутку на прибуток тис. грн – – –
5 Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн +62,0 -99,0 -105,0 -204,0
6 Середня кількість усіх працівників осіб 5 5 5 5
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 31,5 24,0 40,5 45,5
8 Середньомісячна заробітна плата грн 6300 4800 8100 9100

Станом на 30.06.2020:
Просрочена кредиторська заборгованість: відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість: 1299,0 тис. грн, у тому числі:
заборгованість із заробітної плати – 19,0 тис. грн;
податки із заробітної плати – 0,1 тис. грн;
заборгованість з податку на нерухоме майно – 5,3 тис. грн;
розрахунки з бюджетом (єдиний податок) – 8,6 тис. грн;
туристичний збір: відсутній;
фінансова допомога: відсутня;
інша кредиторська заборгованість – 1266,0 тис. грн.
Відомості про об’єкт приватизації: державне підприємство «Олек-

сандрійський шовкорадгосп» засноване на державній власності та підпо-
рядковане Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

До складу єдиного майнового комплексу входять: транспортні за-
соби – 7 одиниць; машини та обладнання – 14 одиниць; інструменти, 
прилади, інвентар, багаторічні насадження (шовковиця чорна, яблуня, 
черешня), малоцінні необоротні матеріальні активи та нерухоме майно – 
будівлі, а саме:

адмінбудівля загальною площею 238,6 м2 у складі: адмінбудівля, А, 
мощення, ІІ, каналізація, -к- за адресою: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова (вулиця Леніна), будинок 7. Номер 
запису про право власності: 24844195, дата реєстрації: 01.09.2016. Об’єкт 
розташований на земельній ділянці площею 0,1339 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000:0005;

нежитлові будівлі загальною площею 75 м2 у складі: нежитлова бу-
дівля, А, сарай, Б, автоваги, В за адресою: Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова, будинок 7б. Номер запису 
про право власності: 24863634, дата реєстрації: 01.09.2016. Об’єкт роз-
ташований на земельній ділянці площею 0,1300 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000:0004;

склад ПММ загальною площею 5,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова, будинок 7а. Номер за-
пису про право власності: 24864078, дата реєстрації: 01.09.2016. Об’єкт 
розташований на земельній ділянці площею 0,03 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000:0007.

Державну реєстрацію земельних ділянок під будівлями проведено, 
право користування не оформлено.

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не під-
лягають приватизації, а також покупець не є правонаступником права 
постійного користування земельними ділянками відповідно до частини 
1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт 
приватизації: Державному підприємству «Олександрійський шовко-
радгосп» надано право постійного користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території Андрі-
ївської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, 
загальною площею 304,8819 га, у тому числі: рілля – 97,3073 га, пасови-
ща – 20,3541 га, багаторічні насадження – 187,2205 га.

Перелік земельних ділянок

№ 
з/п

Призначення 
земельної ділянки

Площа, 
га Кадастровий номер

Реєстраційний  
номер об’єкта  

нерухомого майна

1 Рілля 17,8406 3520380800:02:000:9107 1177760835203

2 Рілля 20,9063 3520380800:02:000:9108 1177756735203

3 Рілля 17,6738 3520380800:02:000:9109 1177765635203

4 Рілля 10,1289 3520380800:02:000:9110 1177838035203

5 Багаторічні насадження 7,2102 3520380800:02:000:9111 1177830335203

6 Рілля 10,3091 3520380800:02:000:9112 1177843135203

7 Багаторічні насадження 7,7856 3520380800:02:000:9113 117609963523

8 Багаторічні насадження 10,7985 3520380800:02:000:9114 1171348135203

9 Рілля 6,1263 3520380800:02:000:9115 1169764335203

10 Багаторічні насадження 23,6501 3520380800:02:000:9116 1176911435203

11 Багаторічні насадження 14,8518 3520380800:02:000:9117 1177095535203

12 Багаторічні насадження 14,5939 3520380800:02:000:9118 1176830035203

13 Багаторічні насадження 5,9351 3520380800:02:000:9119 1177173035203

14 Рілля 3,91 3520380800:02:000:9120 1177212335203

15 Багаторічні насадження 20,4127 3520380800:02:000:9121 1177254335203

16 Багаторічні насадження 9,5618 3520380800:02:000:9122 1177337835203

17 Багаторічні насадження 11,2145 3520380800:02:000:9123 1176066435203

18 Рілля 1,3979 3520380800:02:000:9124 1171308335203

19 Багаторічні насадження 11,1982 3520380800:02:000:9125 1177286935203

20 Рілля 0,8329 3520380800:02:000:9126 1177434035203

21 Рілля 5,6846 3520380800:02:000:9127 1177468635203

22 Багаторічні насадження 14,7065 3520380800:02:000:9128 1177516835203

23 Багаторічні насадження 5,6705 3520380800:02:000:9129 1177551835203

24 Багаторічні насадження 3,3652 3520380800:02:000:9130 1177629935203

25 Багаторічні насадження 1,7388 3520380800:02:000:9131 1177596435203

26 Багаторічні насадження 0,7461 3520380800:02:000:9132 1177672635203

27 Багаторічні насадження 20,0106 3520380800:02:000:9133 1177687735203

28 Багаторічні насадження 3,7704 3520380800:02:000:9134 1177702635203

29 Пасовища 3,3585 3520380800:02:000:9135 1177715335203

30 Пасовища 4,8651 3520380800:02:000:9136 1177725235203

31 Пасовища 12,1305 3520380800:02:000:9137 1177735935203

32 Рілля 2,0965 3520380800:02:000:9138 1177742835203

33 Рілля 0,4004 3520380800:02:000:9139 1177750335203

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають при-
ватизації:

15 житлових будинків, 15 сараїв, 13 погрібів; водопровід, насосна 
башня, автодорога, ставок.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природ-
не середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні. ДП «Олек-
сандрійський шовкорадгосп» не утворює і не розміщує відходи.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 грудня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного 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 електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством 
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати 
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опо-
середковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового 
комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – 
дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надан-
ня дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 
економічної конкуренції.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 9 226 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 613 450,00 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4 613 450,00 грн (без урахуван-
ня ПДВ).

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується пода-
ток на додану вартість.

розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 922 690,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 461 345,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 461 345,00 грн (без урахування 
ПДВ).

розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків при-

ватизованого підприємства, крім права постійного користування земель-
ними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»);

збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент 
укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, про-
тягом п’яти років;

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з 
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести 
місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

виконання умов колективного договору зберігається протягом строку 
його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про 
колективні договори і угоди»);

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – 
Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгоспі» (Кірово-
градська область, Олександрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 
00700192) протягом одного року з моменту підписання акта приймання-
передачі державного майна (Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статті 105, 107 Цивіль-
ного кодексу України);

об’єкти, що не підлягають приватизації згідно зі статтею 4 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», переда-
ти у комунальну власність. До моменту передачі у комунальну власність 
вищавказане майно прийняти на умовах відповідного договору безоплат-
ного зберігання (Закон України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності»);

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності 
на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрій-
ський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олександрійський район, 
с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192) боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у 
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний май-
новий комплекс (за наявності такої заборгованості);

відшкодування Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 9 950,00 грн 
(дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 кален-
дарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олексан-
дрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192).

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визна-
ченого періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту перехо-
ду права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог 
частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-

тійних внесків
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електрон них 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 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Рожеве. 
Контактна особа: директор державного підприємства Полтавцев Олек-
сандр Вікторович, телефон 068 0944040, адреса електрон ної пошти: 
poltavtcev_aleksandr@ukr.net.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електрон ної по-
шти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 23.10.2020 № 12/01-239.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000051-1.

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

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 
(тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 92 269,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46 134,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 46 134,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі загальною площею 398,1 м2 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
загальною площею 398,1 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 

вул. Молодіжна, 34.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову бу-

дівлю літ. А загальною площею 398,1 м2. Фундамент – ч. цегла; стіни – 
деревяні, обкладені цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерево; 
підлога та сходи – бетон. Підведені: електропостачання, водопровід, 
каналізація. Опалення – центральне. Державна реєстрація права влас-
ності від 22.07.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 
1878975412126.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт 
окремо не відводилась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: укладено 
договір оренди від 30.10.2012 № 12/01-5052-ОД (зі змінами), орендар – 
Релігійна організація «Релігійна громада Християнська церква «Нове 
покоління», орендована площа – 406,55 м2, орендна плата за травень 
2018 р. – 7492,57 грн, строк дії договору – до 29.07.2021.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 
(код ЄДРПОУ 00178353), яке знаходиться за адресою: 51400, Дніпропе-
тровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 листопада 2020 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов прода-
жу, 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 електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 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 покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитло-
вої будівлі загальною площею 398,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна» та Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та 
довести відсутність обмежень, встановлених частиною 2 статті 8 цього 
Закону.

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 47 228,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 614,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 23 614,15 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 

10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 4722,83 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2361,42 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2361,42 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549

Продовження таблиці
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 
надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок: UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обі-
дня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 
744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олек-
сандрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: dkp1_12@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 22.10.2020 № 12/01-284-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-06-01-000008-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 472,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 236,14 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 236,14 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлового приміщення їдальні (літ. «А») загальною площею 
430,1 м2 за адресою: Київська область, Таращанський район, 
с. Лука, вул. Заводська, 6, яке під час приватизації Орендного 
підприємства «Лучанський цукровий завод» не увійшло 
до статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий завод» 
(код ЄДПРОУ 00372486; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h окреме майно –  
нежитлове приміщення їдальні (літ. «а»).
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, Таращанський район, 

с. Лука, вул. Заводська, 6.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розробля-
лась.

Інформація про ба лан со ут римувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1104231.
Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди індивідуаль-

но визначеного майна, що належить до державної власності від 25.05.2012 
№ 1291, укладений між Регіо наль ним відділенням Фонду державного май-
на України по Київській області (правонаступник – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях) та фізичною особою Найдич Л. В., припинено.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – не-
житлового приміщення їдальні (літ. «А») загальною площею 430,1 м2 за 
адресою: Київська область, Таращанський район, с. Лука, вул. Завод-
ська, 6, яке під час приватизації Орендного підприємства «Лучанський 
цукровий завод» не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Лучанський 
цукровий завод» (код ЄДПРОУ 00372486; припинено), здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 740 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 370 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 370 200,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 74 040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 020,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 37 020,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати 

Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 2 750,00 грн (дві тисячі 
сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів 
з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах сШа):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: огляд об’єкта можливий у ро-
бочі дні за місцем його розташування.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-

ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти 
на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути до-
кументи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 27.10.2020 № 682.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000030-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 404,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 702,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 702,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, 
№ 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) 
за адресою: Київська область, м. Бориспіль,  
вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264»  
(код ЄДРПОУ 02140745; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта: h  окреме майно – частина 
нежитлової будівлі літ. а – група приміщень № 15, № 16 
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київ-

ський Шлях, 10.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе-

мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про ба лан со ут римувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1018937632105.
Інформація про договори оренди об’єкта: рішенням господарського 

суду м. Києва від 27.02.2017 справа № 910/279/17 договір оренди нерухо-
мого майна, що належить до державної власності, № 1256 від 04.11.2011 
розірвано. Рішення набрало законної сили.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного 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 електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини 
нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 загальною площею 
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код ЄДРПОУ 02140745; припине-
но), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1 472 265,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 736 132,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 736 132,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 147 226,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 613,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 73 613,25 грн.
розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати 

Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 2 800,00 грн (дві тисячі 
вісімсот гривень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати 
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах сШа):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: огляд об’єкта можливий у ро-
бочі дні за місцем його розташування.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-

ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти 
на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути до-
кументи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 27.10.2020 № 681.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000070-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 722,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 361,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7 361,33 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності, окремого майна – причепа-цистерни ГКБ-817, 
рік випуску – 1981, колір – зелений, номер шасі 239776 
(Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  причіп-цистерна  
ГКБ-817, рік випуску – 1981, колір – зелений,  
номер шасі 239776.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-

лова, 13.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: причіп зеленого кольору, номер шасі 239776, 

обладнаний автоцистерною 4253 А 1982 року випуску, заводський но-
мер автоцистерни 63356. На дату оцінки станом на 30.04.2020 причіп-
цистерна не придатний до використання. Деталі причепа та автоцистерни 
зазнали впливу корозії, їх поверхні вкриті товстим шаром іржі, подекуди 
наявні наскрізні руйнування металу. Відсутні: елементи електрооблад-
нання, з’єднання причіпа з автомобілем, фари. Зливне устаткування в 
незадовільному стані. Наявні механічні деформації шасі і автоцистерни, 
шини повністю зношені і мають наскрізні пошкодження, не придатні для 
подальшого використання.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація причепа-цистерни ГКБ-817, рік випуску – 1981, колір – 
зелений, номер шасі 239776 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Покупець причепа-цистерни ГКБ-817, рік випуску – 1981, колір – зе-
лений, номер шасі 239776 повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».
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стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 30 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 15 450,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 15 450,00 грн (без урахування ПДВ).
На ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 090,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 545,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 545,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок (0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіо наль ному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять 
гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в 
договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбаний об’єкт.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари сШа):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: оглянути об’єкт можна у робочі 
дні за місцем його розташування, попередньо звернувшись до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час робо-
ти управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної 
пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, теле-
фон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl/html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 27.10.2020 № 00667-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-09-19-000012-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 кален-

дарний день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21 календарний день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 309,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 154,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 154,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності, окремого майна – автомобіля ГАЗ 3307 
(автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску – 1991, колір – 
сірий, номер шасі XTH330700M1414474 (Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Промислова, 13)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГаЗ 3307 
(автофургон «Кунг» ГаЗ 39011), рік випуску – 1991, колір – 
сірий, номер шасі XTH330700M1414474.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-

лова, 13.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: вантажний автомобіль ГАЗ, споряджений 

КУНГом (кузов уніфікований нульового габариту). На дату оцінки ста-
ном на 30.04.2020 автомобіль не придатний до використання. КУНГ є 
каркасно-металевим кузовом-фургоном, зібраним зі сталевих куточків 
швелерів, які оббиті алюмінієвими листами ззовні. Автомобіль не на ходу, 
за функціо нальним призначенням не використовується, автомобіль та 
устаткування – розукомплектовані. Деталі фургона вражені різними ви-
дами корозії: деталі каркасу вкриті іржею, місцями мають деформацію, 
утеплювальний матеріал характеризується масовими руйнуваннями. 
Деталі ходової частини шасі та кабіна глибоко вражені корозією, наявні 
також і наскрізні пошкодження. У автомобілі відсутні: електротехнічне 
обладнання фургона, карбюратор, розподілювач, реле електросистем, 
електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генера-

тор, датчики та вимірювальні пристрої. Розукомплектовані: радіатор, 
панель приборів, рульова колонка. Шини не придатні до використан-
ня внаслідок тривалого простою, спостерігається крихкість матеріалу, 
його руйнування, тріщини. Автомобіль в подальшому не може бути ви-
користаний за основним призначенням у зв’язку з масовим руйнуван-
ням матеріалу складових.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація автомобіля ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік 
випуску – 1991, колір – сірий, номер шасі XTH330700M1414474 здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Покупець автомобіля ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік 
випуску – 1991, колір – сірий, номер шасі XTH330700M1414474 повинен 
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 42 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 21 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 21 350,00 грн (без урахування ПДВ).
На ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 270,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 135,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 135,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок (0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіо наль ному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять 
гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в 
договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбаний об’єкт.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари сШа):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: оглянути об’єкт можна у робочі 
дні за місцем його розташування, попередньо звернувшись до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час робо-
ти управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної 
пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua., телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, теле-
фон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl/html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 27.10.2020 № 00669-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-09-19-000013-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 кален-

дарний день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21 календарний день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 427,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 213,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 231,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності, окремого майна – автобуса КАВЗ 
3271, рік випуску – 1991, колір – оранжевий, номер кузова 
М0023466, номер шасі 1376219 (Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Промислова, 13)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автобус КаВЗ 3271, 
рік випуску – 1991, колір – оранжевий, номер кузова 
М0023466, номер шасі 1376219.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-

лова, 13.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: автобус був призначений для перевезення па-

сажирів, на дату оцінки станом на 30.04.2020 не придатний до використан-
ня. Деталі кузова густо вражені корозією, наявні іржаві плями різного роз-
міру, наявні наскрізні ураження металу кузова. Гумові ущільнювачі проємів 
ушкоджені і розшаровуються. Розукомплектовані салон автобуса та панель 
приладів. Відсутні: сидіння пасажирів в салоні, обшивка салону, обшивка 
кабіни, генератор, акумуляторна батарея, паливний насос. Карбюратор 
розукомплектований. Шини автомобіля зношені: протектор зношений, 
наявні наскрізні отвори та тріщини. Обшивка сидіння водія пошкоджена. 
Одометр автомобіля пошкоджений, тому не можливо встановити пробіг 
автомобіля. Відсутні елементи електросистеми, подекуди відсутні роз-
сіювачі фар, а наявні мають значні пошкодження, що унеможливлює їх 
використання у майбутньому. Деталі ходової частини автомобіля вкриті 
густим шаром іржі.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація автобуса КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, колір – оранже-
вий, номер кузова М0023466, номер шасі 1376219 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Покупець автобуса КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, колір – оранжевий, 
номер кузова М0023466, номер шасі 1376219 повинен відповідати вимо-
гам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 33 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 16 900,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 16 900,00 грн (без урахування ПДВ);
На ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 380,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 690,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 690,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок (0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіо наль ному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протя-
гом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто 
дев’ять гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде 
вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбаний об’єкт.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари сШа):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: оглянути об’єкт можна у робочі 
дні за місцем його розташування, попередньо звернувшись до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час робо-
ти управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної 
пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua., телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, теле-
фон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl/html.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 27.10.2020 № 00668-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-09-19-000014-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 кален-

дарний день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21 календарний день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 338,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 169,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 169,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності: окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: цех виварювання солі (Б-1) площею 80,0 м2; 
колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м2; огорожа (2); 
ворота (1); вбиральня (Г); дорога (І); надкаптажна будівля 
джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2; підпірна стіна (7) площею 
34,5 м2; навіс (П) площею 110,7 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 2ре 
з надкаптажною спорудою свердловини № 2ре (А-1) 
площею 4,4 м2 за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, 
с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  група інвентарних 
об’єктів у складі: цех виварювання солі (Б-1) площею 
80,0 м2; колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м2; 
огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г); дорога (і); 
надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2; 
підпірна стіна (7) площею 34,5 м2; навіс (П) площею 
110,7 м2 за адресою: львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 2ре з 
надкаптажною спорудою свердловини № 2ре (а-1) 
площею 4,4 м2 за адресою: львівська обл., стрийський 
р-н, с. Баня лисовицька, вул. Курортна, 25а.
Відомості про об’єкт:
цех виварювання солі (Б-1) площею 80,0 м2: одноповерхова цегляна 

будівля; (конструктивні елементи: фундаменти бетонні; стіни цегляні, пе-
рекриття дерев’яне; покрівля – азбоцементні листи; інженерні комуніка-
ції – пічне опалення; газопостачання; рік введення в експлуатацію – 1944; 
загальний стан – незадовільний;

колодязь (3) глибиною 4,0 м (металевий глибиною 4,0 м; рік введення 
в експлуатацію – 1949; загальний стан – незадовільний);

альтанка (3-) площею 5,8 м2 (одноповерхова дерев’яна споруда; рік 
введення в експлуатацію – 1981; загальний стан – задовільний;

огорожа (2) довжиною 63,0 пог. м (металева сітка на металевих 
стовпах; рік введення в експлуатацію – 1971; загальний стан – незадо-
вільний;

ворота (1) площею 8,0 м2 (металеві ворота на металевих стовпах; рік 
введення в експлуатацію – 1971; загальний стан – задовільний);

вбиральня (Г) площею 4,0 м2 (одноповерхова цегляна споруда з бе-
тонною вигрібною ямою; рік введення в експлуатацію – 1967; загальний 
стан – незадовільний);

дорога (І) протяжністю 0,23 кв (асфальтобетонне покриття на гра-
війній основі; рік введення в експлуатацію – 1976; загальний стан – не-
задовільний);

надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2 (одноповерхо-
ва цегляна будівля; конструктивні елементи: фундаменти бетонні; стіни 
цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – азбоцементні листи,черепиця; 
інженерні комунікації – електроосвітлення; рік введення в експлуатацію – 
1949; загальний стан – незадовільний);

підпорна стіна (7) бетонна споруда об’ємом 34,5 м3; рік введення в 
експлуатацію – 1974; загальний стан – задовільний;

навіс (ІІ) площею 110,7 м2 – одноповерхова споруда; металева сітка 
на металевих стовпах накрита азбоцементними листами; рік введення в 
експлуатацію – 1974; загальний стан – задовільний;

свердловина № 2ре пробурена у 1976 році. Глибина 80,0 м, робо-
ча колона діаметром 168 мм глибиною 63,5 м перфорована в інтервалі 
31,75-43,00 м. Затверджені запаси 20 м3 на добу. Спеціальний дозвіл на 
користування надрами виданий ТзОВ «Мінзавод», строк дії: до 20 грудня 
2025 року (Моршинське родовище «Баня»; мінеральні лікувальні води, 
розсоли);

надкаптажна споруда свердловини 2ре (А-1) площею 4,4 м2 (однопо-
верхова дерев’яна споруда; рік введення в експлуатацію – 2002; загальний 
стан – добрий (далі – Об’єкт приватизації).

Перелік нерухомого майна
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Цех виварювання солі літ. 
«Б-1», загальна площа – 
80 м2. Складові частини 
об’єкта нерухомого майна: 
колодязь, 3, альтанка, 3-1, 
загальною площею 5,8 м2; 
огорожа, 2, ворота, 1, 
вбиральня,Г, дорога, I, над-
каптажна будівля джерела 3, 
B-1, загальною площею 26,6; 
підпорна стіна,7, загальна 
площа – 34,5 м2; навіс, П, 
загальна площа – 110,7 м2
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м. Моршин, 
вул. Привок-
зальна, бу-
динок 45а
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Ба лан-
со ут ри-
мувачем 
(зберіга-
чем) не 
викорис-
товується

Витяг з Дер-
жавного реє-
стру речових 
прав на не-
рухоме майно 
про реєстра-
цію права 
власності. 
182911916 
від 
30.09.2019

Державна.
РВ ФДМУ 
по Львів-
ській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях

Свердловина № 2 ре загаль-
ною площею 80 м2. Складова 
частина об’єкта нерухомого 
майна: надкаптажна спо-
руда свердловини 2 ре,А-
1,загальною площею 4,4 м2

Львівська 
область, 
Стрийський 
р-н, с. Баня 
Лисовицька, 
вул. Курорт-
на, будинок 
25а
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Ба лан-
со ут ри-
мувачем 
(зберіга-
чем) не 
викорис-
товується

Витяг з Дер-
жавного реє-
стру речових 
прав на не-
рухоме майно 
про реєстра-
цію права 
власнос-
ті182938788 
від 30.09.2019

Державна.
РВ ФДМУ 
по Львів-
ській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена. Об’єкт приватизації розташований на земельних ділянках, які 
були передані в постійне користування «Прикарпатській територіальній 
раді по управлінню курортами профспілок України» для забезпечення по-
стійного контролю за належним станом і охороною джерел у межах зон 
санітарної охорони курорту. Правовий режим користування територіями 
зон санітарної охорони курорту регулюється вимогами Закону України 
«Про курорти».

Інформація про ба лан со ут римувача:
ТзОВ «Мінзавод» (зберігач) код за ЄДРПОУ 32282674, юридична 

адреса: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-річчя УПА,2, кв. 58. 
Контактна особа від зберігача – Окуневський Віталій Прохорович,  
тел. 050-317-52-73.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 грудня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна Об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 429 180,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 214 590,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 214 590,00 грн (без ПДВ);
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 42 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 459,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 21 459,00 грн.
розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану вартість 

в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання покупцем вимог Закону України «Про курорти», Кодексу 

України про надра, Водного Кодексу України, Порядку надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ 
від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), 
Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджено-
го постановою КМУ від 13.03.2002 № 321 (зі змінами) в частині користу-
вання свердловиною;

покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-
на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях грошові 
кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 5 765,00 
грн (п’ять тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на ра-
хунок органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, 
одержувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Держав-
на казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт).

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-
рантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, 
вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м.Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари сШа та євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-

імпортний банк України» .
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT:EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт).

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування га-
рантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: ознайомитися з Об’єктом при-
ватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 
за місце зна хо дженням Об’єкта приватизації: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а; Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисо-
вицька, вул. Курортна, 25а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Окуневський Віталій Прохорович, 
тел. 050-317-52-73.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.

Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-11-26-000003-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 291,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 145,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 145,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності: окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: цех виморожування солі (Ж-3) площею 
477,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) площею 
13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 20а (Д-1) площею 
22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 м2, 
резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 
20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8 
за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 
45а; свердловина № 3ре за адресою: Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 
58А; свердловина № 4ре за адресою: Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б; 
свердловина №6, надкаптажна будівля свердловини № 6 
(І-1) площею 27,5 м2; огорожа (2); ворота (1); вартівня 
(И-1) за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня 
Лисовицька, вул. Курортна, 58В

1. Інформація про об’єкт приватизації
най ме ну вання об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів  h
у складі: цех виморожування солі (ж-3) площею 477,9 м2; 
надкаптажна будівля свердловини 17а (є-1) площею 13,9 м2; 
надкаптажна будівля свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 м2; 
надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 м2, 
резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 
20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8 
за адресою: львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 
45а; свердловина № 3ре за адресою: львівська обл., 
стрийський р-н, с. Баня лисовицька, вул. Курортна, 58а; 
свердловина № 4ре за адресою: львівська обл., стрийський 
р-н, с. Баня лисовицька, вул. Курортна, 58Б; свердловина № 6, 
надкаптажна будівля свердловини № 6 (і-1) площею 27,5 м2; 
огорожа (2); ворота (1); вартівня (и-1) за адресою: львівська обл., 
стрийський р-н, с. Баня лисовицька, вул. Курортна, 58В.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з групи інвентарних 

об’єктів, а саме:
цех виморожування солі (Ж-3) площею 477,9 м2; надкаптажна будівля 

свердловини 17а (Є-1) площею 13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 
20а (Д-1) площею 22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 
19,8 м2; резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; 
свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8 розташовані за 
адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а;

свердловина № 3ре розташована за адресою: Львівська обл., Стрий-
ський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58А;

свердловина № 4ре розташована за адресою: Львівська обл., Стрий-
ський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б;

свердловина № 6; надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) пло-
щею 27,5 м2; вартівня (И-1); огорожа (2); ворота (1) розташовані за 
адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Ку-
рортна, 58В.

Цех виморожування солі (Ж-3) розмірами 15,42 м х 11,0 м, висотою 
7,1 м, загальною площею 477,9 м2, площа забудови – 169,6 м2, об’єм бу-
дівлі – 1204 м3 . Рік будівництва – 1944. Фундамент – дерев’яні стовпи. 
Стіни дерев’яні. Перекриття – дерево. Підлога – дошки. Покрівля – шифер. 
Будівля цеху на дату оцінки не використовується та перебуває в занедба-
ному (незадовільному) стані. Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) розмірами 4,02 м х 3,97 
м, висотою 4,3 м, загальною площею 13,9 м2, площа забудови – 16,0 м2, 
об’єм будівлі – 69  м3. Рік будівництва – 1974. Фундамент – бетон. Стіни 
дерев’яні. Перекриття – дерево. Підлога – дошки. Покрівля – шифер. 
Надкаптажна будівля свердловини на дату оцінки не використовується та 
перебуває в занедбаному (незадовільному) стані (потребує проведення 
відновлювальних ремонтних робіт, вісутні віконні заповнення та листи 
шиферу). Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля свердловини 20а (Д-1) розмірами 5,02 м х 5,01 
м, висотою 4,0 м, загальною площею 22,6 м2, площа забудови – 25,2 м2, 
об’єм будівлі – 101  м3. Рік будівництва – 1974. Фундамент – бетон. Стіни – 
дерев’яні бруси. Підлога – дошки. Покрівля – залізо. Надкаптажна будівля 
свердловини на дату оцінки не використовується та перебуває в незадо-
вільному стані (потребує проведення відновлювальних ремонтних робіт, 
вісутні віконні заповнення). Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) – восьмикутна будівля висотою 
4,0 м, загальною площею 19,8 м2, площа забудови – 22,6 м2, об’єм будів-
лі – 79  м3. Рік будівництва – 1965. Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні 
бруси. Підлога – дошки. Покрівля – черепиця. Надкаптажна будівля сверд-
ловини на дату оцінки не використовується та перебуває в задовільному 
стані (потребує проведення поточних ремонтних робіт). Інженерні кому-
нікації – електорпостачання.

Резервуар (5) – залізобетоннй, об’єм – 45 м3. Рік будівництва – 1967. 
На дату оцінки не використовується та перебуває в незадовільному стані 
(потребує проведення відновлювальних ремонтних робіт).

Резервуар (6) – залізобетоннй, об’єм – 45 м3. Рік будівництва – 1967. На 
дату оцінки не використовується та перебуває в незадовільному стані (по-
требує проведення відновлювальних ремонтних робіт). Рік будівництва – 
1967. На дату оцінки не використовується та перебуває в незадовільному 
стані (потребує проведення відновлювальних ремонтних робіт).

Свердловина 17а – металева свердловина глибиною 111,0 м, рік про-
бурення – 1973, загальний стан задовільний. Свердловина спостережна, 
недіюча; запаси не затверджені.

Cвердловина 20а – металева свердловина глибиною 110,0 м, робоча 
колона 146мм, перфорована в інтервалі 70-90 м, рік пробурення – 1971, 
затверджені запаси 30 м3 на добу, свердловина на консервації. Спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ «Мінзавод», строк дії – 
до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище «Боніфацій»; мінеральні 
лікувальні води, розсоли).

Cвердловина 20б – металева свердловина глибиною 110,0 м, рік 
пробурення – 1982. Свердловина спостережна, недіюча; запаси не за-
тверджені.

Свердловина 29а – металева свердловина глибиною 70,0 м, рік про-
бурення – 1979, загальний стан задовільний. Свердловина спостережна, 
недіюча; запаси не затверджені.

Шахтний колодязь 8 – дерев’яний колодязь глибиною 50,0 м, рік вве-
дення в експлуатацію – 1937, загальний стан незадовільний.

Свердловина № 3ре – металева свердловина глибиною 78,0 м, рік 
пробурення – 1976. Затвердежні запаси 2 м3 на добу. Свердловина на 
консервації. Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ 
«Мінзавод», строк дії – до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище 
«Баня»; мінеральні лікувальні води, розсоли).

Свердловина № 4ре – металева свердловина глибиною 68,0 м, рік 
пробурення – 1976. Затверджені запаси 17 м3 на добу. Від завершення 
детальної розвідки (1982 рік до сьогоднішнього часу перебуває на кон-
сервації). Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ 
«Мінзавод», строк дії – до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище 
«Баня»; мінеральні лікувальні води, розсоли).

Свердловина № 6 – металева свердловина глибиною 30,0 м, рік про-
бурення – 1966. Свердловина спостережна, недіюча; запаси не затвер-
джені.

Надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) – восьмикутна будівля з 
верандою і-1 площею 3,2 м2, висотою 2,8 м, загальною площею 27,5 м2, 
площа забудови – 30,36 м2, об’єм будівлі – 85 м3. Рік будівництва – 
1971. Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. 
Покрівля – метал. Надкаптажна будівля свердловини на дату оцінки не 
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використовується та перебуває в задовільному стані (потребує проведення 
поточних ремонтних робіт). Інженерні комунікації – електропостачання. 
Веранда і-1 – рік будівництва – 1971. Фундамент – дерев’яні стовпи. 
Стіни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. Покрівля – метал.

Вартівня (И-1) розмірами 3,10 м х 2,22 м, висотою 1,8 м, загальною 
площею 6,1 м2, площа забудови – 6,9 м2, об’єм будівлі – 12  м3. Рік будівни-
цтва – 1995. Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. 
Покрівля – шифер. Вартівня на дату оцінки використовується та перебуває 
в задовільному стані (потребує проведення поточних ремонтних робіт). 
Інженерні комунікації – електропостачання.

Огорожа (2) довжиною 166,1 м (металева на металевих стовпах), рік 
введення в експлуатацію – 1971, стан незадовільний.

Ворота (1) площею 8,0 м2 (ворота металеві на металевих стовпах) рік 
введення в експлуатацію – 1971, стан незадовільний.
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свердловини 17а (Є-1) 
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Витяг з Дер-
жавного реєст-
ру речових 
прав на не-
рухоме майно 
про реєст ра цію 
права власнос-
ті 182933643 
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Державна.
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ворота, 1; вартівня,И-1.
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Витяг з Дер-
жавного реєст-
ру речових 
прав на не-
рухоме майно 
про реєст ра цію 
права власнос-
ті. 182915465 
від 30.09.2019

Державна.
РВ ФДМУ 
по Львів-
ській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена. Об’єкт приватизації розташований на земельних ділянках, які 
були передані в постійне користування «Прикарпатській територіальній 
раді по управлінню курортами профспілок України» для забезпечення по-
стійного контролю за належним станом і охороною джерел у межах зон 
санітарної охорони курорту. Правовий режим користування територіями 
зон санітарної охорони курорту регулюється вимогами Закону України 
«Про курорти».

Інформація про ба лан со ут римувача:
ТзОВ «Гідрогеолог» (зберігач), код за ЄДРПОУ 30605590, юридична 

адреса: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Л. Українки, 6. Контактні 
особа від зберігача – Шолупата Ольга Прохорівна, Окуневський Віталій 
Прохорович, тел. 050-317-5273.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 грудня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного 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 електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 870 831,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 435 415,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 435 415,50 грн (без ПДВ);
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 87 083,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 43 541,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 43 541,55 грн.
розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану вартість 

в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання покупцем вимог Закону України «Про курорти», Кодексу 

України про надра, Водного Кодексу України, Порядку надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ 
від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), 
Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджено-
го постановою КМУ від 13.03.2002 № 321 (зі змінами) в частині користу-
вання свердловиною;

покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок 
органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одер-
жувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Держав-
на казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт).

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-
рантійного внеску)

Банк одержувача:Державна казначейська служба України, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари сШа та євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-

імпортний банк України» .
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT:EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт).

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування га-
рантійного внеску)

Банк одержувача:Державна казначейська служба України, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: ознайомитися з об’єктом при-
ватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за 
місце зна хо дженням об’єкта приватизації.

ПІБ контактної особи на об’єкті: контактні особи від зберігача – 
Шолупата Ольга Прохорівна, Окуневський Віталій Прохорович,  
тел. 050-317-5273.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.

Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-11-26-000004-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 708,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 354,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 354,16 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про повторний 
продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлової будівлі дільничної лікарні 
ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2  
та двох сараїв за адресою: Житомирська обл.,  
Новоград-Волинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  окреме майно – 
нежитлова будівля дільничної лікарні ветеринарної 
медицини загальною площею 119,7 м2 та два сараї.
Місце зна хо дження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 

с. Таращанка, вул. Волі, 21.
Назва ба лан со ут римувача: Новоград-Волинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі розта-

шовані недалеко від центра села Таращанка, на відстані 13 км від районно-
го центру – м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1990. 
Стан незадовільний. Фундамент та цоколь стрічковий, перегородки та 
стіни – цегляні, підлога – дощата, дах – азбофанера. Інженерні комуніка-
ції: опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131119375 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації: 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072621, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1600200518240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2485 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070521 від 23.04.2010, кадастровий 
номер 1824082600:09:001:0011, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної 
медицини загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медици-
ни загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 116096,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 58048,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 58048,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11609,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5804,80 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5804,80 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини 

загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв зобов’язаний відшкодувати регіо-
наль ному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для 
здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн 
у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 

та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані обֹєкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон 

(0412) 420-416, е-mail: ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк 
Ірина Леонідівна.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відді-
лення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

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

дажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 23.10.2020 № 572.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000010-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1160,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 580,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 580,48 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про повторний 
продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлових будівель загальною площею 
155,2 м2, а саме: будівлі дільничної лікарні та гаража за 
адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 
с. Кам’янка, вул. Лісова, 33

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  окреме майно – 
нежитлові будівлі загальною площею 155,2 м2, а саме: 
будівля дільничної лікарні та гараж.
Місце зна хо дження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 

с. Кам’янка, вул. Лісова, 33.
Назва ба лан со ут римувача: Новоград-Волинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові дерев’яні будівлі розташова-

ні за межами села Кам’янка, на відстані 33 км від районного центру – 
м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1963. Стан 
незадовільний. Фундамент та цоколь стрічковий, перегородки та стіни 
дерев’яні, підлога – дощата, дах – азбофанера. Інженерні комунікації: 
опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу №131120209 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072713, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1600204318240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,7410 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070526 від 23.04.2010, кадастровий 
номер 1824086000:04:000:0264, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація нежитлової будівлі загальною площею 155,2 м2, а саме: 
будівлі дільничної лікарні та гаража здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець нежитлової будівлі загальною площею 155,2 м2, а саме: 
будівлі дільничної лікарні та гаража має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 80759,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 40379,50 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 40379,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8075,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4037,95 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4037,95 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

Умови продажу:
покупець нежитлової будівлі загальною площею 155,2 м2, а саме: будів-

лі дільничної лікарні та гаража зобов’язаний відшкодувати регіо наль ному 
відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний 
термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45
Телефон (0412) 420-416, е-mail: ztfdmu@gmail.com. Відповідальна 

особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відді-
лення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 23.10.2020 № 571.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 807,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 403,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 403,80 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

Продовження рубрики на стор. 15

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський 

р-н, смт Царичанка, вул. 50 років Жовтня, 8а.
Ба лан со ут римувач: Східний офіс Державної аудиторської служби України 

(ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо нальним при-

значенням – гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,8 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі: будівля 

літ. а-1 загальною площею 371,6 м2, будівля літ. Б-1 загальною площею 
163,7 м2, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, на-
віс літ. ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський 
р-н, смт Царичанка, вул. Театральна, 33.

Ба лан со ут римувач: Царичанський районний відділ Головного управління Мініс-
терства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 08671403).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 29,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Шевченка, 7, гараж 1.
Ба лан со ут римувач: Східний офіс Державної аудиторської служби України 

(ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо нальним при-

значенням – гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,8 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 21,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Верхньодні-

провськ, вул. Яцковського Сергія, гараж Г3.
Ба лан со ут римувач: Східний офіс Державної аудиторської служби України 

(ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо нальним при-

значенням – гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,8 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

34,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський 

р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Ба лан со ут римувач: ДП «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 

21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,64 тис. грн.
  6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитло-

ве приміщення № 7 основної частини літ. а IV нж загальною площею 
1 712,3 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ту-
ристична (вул. Єгорова), 2а.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,94 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – 

нежитлова будівля літ. а загальною площею 387,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шев-

ченка, 15.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, 

код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,52 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавер-

шеного будівництва – житловий будинок, літ. а.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, 

с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код за ЄДРПОУ 25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,0 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у 

складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. а, площею 164,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, 

с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 

00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,5 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у 

складі: будівля клубу літ. а, інв. № 10002, площею 246,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дні-

провка, вул. Паторжинського, 76.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 

аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,5 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – 

комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, загальною 
площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. с; вбиральня літ. У.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Со-
борна, 369.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 02360576.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,5 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал (гараж) 

літ. Д, загальною площею 42,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Со-

борний (просп. Леніна), 38.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (код 

за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо нальним при-

значенням – гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал (склад) 

літ. В, загальною площею 82,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Со-

борний (просп. Леніна), 38.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (код 

за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо нальним при-

значенням – склад.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме май-

но – комплекс будівель загальною площею 492,5 м2 (у тому числі адмін-
будинок літ. «а», котельня літ. «Б», сарай літ. «В», вбиральня літ. «Г»).

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоградській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статис-
тики України).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський 
район, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 об’єкта.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на 31.12.2019 – 
0 (нуль) грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,2064.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мала Виска, вул. Спор-

тивна, 8.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користу-

вання земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,70 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – 

комплекс будівель загальною площею 269,3 м2 (у тому числі адмінбуди-
нок літ. «а», сарай-склад літ. «Б», вбиральня літ. «В», огорожа літ. «N»).

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоградській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статис-
тики України).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Петрівський район, 
смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 об’єкта.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на 31.12.2019 – 
0 (нуль) грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,1383.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): смт Петрове, вул. Пар-

кова (Кірова), 40.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користу-

вання земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,70 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-

повненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, повинні бути 

завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурс-

ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та 
адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6, кімн. 10, до 13 листопада 2020 р. (включно). 

Конкурс відбудеться  � у регіо наль ному відділенні 19.11.2020 об 11.00 
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості для 
цілей оренди.
 Назва об’єкта оцінки: електрична підстанція із встановленим техно-

логічним обладнанням, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Макошин-
ський завод «Сільгоспмаш» у процесі приватизації.

До складу об’єкта входить встановлене технологічне обладнання у кількості 
6 (шести) одиниць.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Менський р-н, смт Ма-
кошине, вул. Дружби (колишня Леніна), 70.

Платник робіт з оцінки:ПП «Завод «Сільгоспмаш».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

окремі будівлі подібного функціо нального призначення з обладнанням.
Дата оцінки: 31.10.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 
(зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, перед-
баченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення 
формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до Управлін-
ня забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного 
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відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для до-
відок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться  � 18 листопада 2020 року о 15.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у чернігівській області регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
черкаській та чернігівській областях за адресою: м. чернігів, просп. 
Миру, 43.

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного під-
приємства «ремонтно-будівельна дільниця «агрос».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 

метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 25.11 – ви-
робництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 43.29 – інші 
будівельно-монтажні роботи.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 9 будівель, 7 
споруд, 5 одиниць машин та обладнання.

Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.07.2020 – 35,459 
тис. грн.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна 
щодо об’єкта оцінки вище 20000 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та немате-
ріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оціноч-
ної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один з яких 
є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація 
про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному скла-
ді суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати чинні кваліфікаційні 
свідоцтва (документи) оцінювачів за названим вище напрямом оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах напряму;

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні докумен-
тально підтвердити досвід з оцінки трьох об’єктів, подібних до об’єкта оцінки 
(відповідно до інформації щодо об’єктів, які будуть вважатися подібними до 
об’єкта оцінки).

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і 
зобов’язань;

пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського това-
риства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику 
вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: будівлі колишньої електростанції з 

обладнанням та градирнею.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП 

«Адміністрація морських портів України»
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням 
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним 
обліком: будівлі – 5, машини та обладнання – 4.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього під об’єктом: 2016,1 га. Місце 
розташування земельної ділянки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4. 
Цільове призначення земельної ділянки: J.14.02 – для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії. Правовий режим земельної ділянки – власник: Одеська об-
ласна державна адміністрація; право постійного користування за державним 
підприємством «Ізмаїльський морський торгівельний порт».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна 
щодо об’єкта оцінки вище 30000 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта оці-

ночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямом: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в 
межах напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і 
обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оці-
ночної діяльності мають бути залучені оцінювачі, які перебувають у трудових 
відносинах із таким учасником» (зокрема, один з яких є штатним працівником 
та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися 
в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарю-
вання), які мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років за 
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в меж-
ах напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і 
обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

нерухоме майно, нерухомість;
машини і обладнання;
рухомі речі, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних тран-

спортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що станов-
лять культурну цінність.
 3. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс «Одесавин-

пром», що перебуває в оренді ПрАТ «Одесавинпром» (м. Одеса, Французький 
бульвар, 10).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: майно ЦМК розташовано за 5 адресами:
м. Одеса, Французький бульвар, 10; м. Одеса, Французький бульвар, 

8; м. Одеса, Французький бульвар, 12; м. Одеса, вул. Наливна, 2; м. Одеса, 
вул. Головатого, 151.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електрон на адреса замов-
ника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) цілісного майнового комплексу 
«Одесавинпром», що перебуває в оренді ПрАТ «Одесавинпром»:

11.02 – Виробництво виноградних вин (основний); 11.01 – Дистиляція, 
ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 – Виробництво сидру та 
інших плодово-ягідних вин; 11.04 – Виробництво інших недистильованих напо-
їв із зброджуваних продуктів; 46.21 – Оптова торгівля зерном, необробленим 
тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.34 – Оптова торгівля напоями; 
46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; 47.25 – Роздрібна торгівля напоями 
в спеціалізованих магазинах.

Балансова залишкова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 
30.06.2020 – 9534341,66 грн.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвести-
цій, нематеріальних активів) цілісного майнового комплексу «Одесавинпром», 
од.: об’єктів нерухомості – 28; об’єктів рухомого майна – 278.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв) – 5. м. Одеса, Французький бульвар, 10 – 1,7630 га; м. Одеса, 
Французький бульвар, 8 – відсутня інформація: м. Одеса, Французький буль-
вар, 12 – відсутня інформація; м. Одеса, вул. Наливна, 2 – 0,9115 га; м. Одеса, 
вул. Головатого, 151 – відсутня інформація.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна 

щодо об’єкта оцінки вище 49900 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та немате-
ріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оціноч-
ної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один з яких 
є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація 
про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному скла-
ді суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і 
зобов’язань;

пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського това-
риства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику 
вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.
 4. Назва об’єкта оцінки: санаторій-профілакторій «Портовик» (комп-

лекс загальною площею 4301,4 м2).
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Південна філія держав-

ного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація 
морського порту «Южний»).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Примор-
ська, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, електрон на адреса замов-
ника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи якого оцінюються: 52.22 – Допоміжне обслуговування вод-
ного транспорту (основний); 43.22; 43.29 І; 43.31; 43.32; 43.34; 43.91; 43.99; 
46.18; 77.33; 77.34; 77.39; 79.11; 80.20; 82.30; 82.99; 84.21; 84.24 84.25; 85.32; 
86.10 – Діяльність лікарняних закладів; 86.21 – Загальна медична практика; 
86.22 – Спеціалізована медична практика; 86.23 – Стоматологічна практика; 
86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров’я; 93.11 – Функціонування 
спортивних споруд; 93.19 – Інша діяльність у сфері спорту; 93.21 – Функці-
онування атракціонів і тематичних парків; 93.29 – Організування інших видів 
відпочинку та розваг; 95.11; 95.12; 46.90; 47.11 – Роздрібна торгівля в не-
спеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; 47.19 – Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізо-
ваних магазинах; 49.20; 49.31; 49.32; 49.39; 49.41; 50.10; 50.20; 50.30; 50.40; 
52.10; 52.24; 52.29 І; 55.10 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 
розміщування; 55.20 – Діяльність засобів розміщування на період відпустки та 
іншого тимчасового проживання; 56.10 – Діяльність ресторанів, надання по-
слуг мобільного харчування; 56.29 – Постачання інших готових страв; 56.30 – 
Обслуговування напоями та ін.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 559 одиниць основних 
засобів (у т. ч. будівель та споруд – 8; машин та обладнання – 86).

Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.12.2019 – 
5778057,59 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 4,51 га. На зазначеній земельній 
ділянці розташовані комплекс загальною площею 4301, 4 м2, що є об’єктом прива-
тизації, та спортивний комплекс, що не входить до складу об’єкта приватизації.

Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., м. Южне, вул. При-
морська, 1. Кадастровий номер 5111700000:02:006:0090. Цільове призначення 
земельної ділянки: 07.01 – для будівництва та обслуговування об’єктів рекреацій-
ного призначення. Категорія земель: землі рекреаційного призначення. Вид ви-
користання земельної ділянки: для експлуатації та обслуговування промислових 
і господарських об’єктів. Правовий режим земельної ділянки – власник: Одеська 
обласна державна адміністрація; право постійного користування за ДП «АМПУ».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна 
щодо об’єкта оцінки вище 49900 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта оці-

ночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямом: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в 
межах напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і 
обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оці-
ночної діяльності мають бути залучені оцінювачі, які перебувають у трудових 
відносинах із таким учасником (зокрема, один з яких є штатним працівником 
та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися 
в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарю-
вання), які мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років за 
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в меж-
ах напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і 
обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

нерухоме майно, нерухомість;
машини і обладнання;
рухомі речі, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних тран-

спортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що станов-
лять культурну цінність.
 5. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного під-

приємства «Укрпостачпреса».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Артилерійська, 11.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 

метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 

ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 46.49 – Оптова 
торгівля іншими товарами господарського призначення; 47.41 – Роздрібна тор-
гівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 
у спеціалізованих магазинах; 52.10 – Складське господарство; 68.10 – Купівля 
та продаж власного нерухомого майна; 68.31 – Агентства нерухомості; 70.22 – 
Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 одиниця 
основних засобів (вбудоване приміщення в будівлі складу загальною пло-
щею 63,8 м2).

Балансова вартість об’єкта (вартість активів): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-

мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): –.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна 
щодо об’єкта оцінки вище 10000 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та немате-
ріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оціноч-
ної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один з яких 
є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація 
про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному скла-
ді суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і 
зобов’язань;

пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського това-
риства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику 
вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: будівля контори-лабораторії.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ТДВ «ПМК № 225».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 

вул. Кочубинського, 52б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

оцінки з метою продажу шляхом викупу ба лан со ут римувачем.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 

(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітич-

ним обліком: 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.10.2019 – 

125,709 тис. грн.
Розмір земельної ділянки під об’єктом – 456,6 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки май-
на щодо об’єкта оцінки вище 7900 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта оці-

ночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямом: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями 
в межах напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомос-
ті), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оці-
ночної діяльності мають бути залучені оцінювачі, які перебувають у трудових 
відносинах із таким учасником (зокрема, один з яких є штатним працівником 
та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися 
в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарю-
вання), які мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років за 
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах 
напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

нерухоме майно, нерухомість.
 7. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних 
верстатів».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 

метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 72.19 – Дослідження 
й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 41 одиниця 
основних засобів (рухоме майно).

Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.10.2019 – 
0,0 грн.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): –.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки май-
на щодо об’єкта оцінки вище 9000 грн комісією з конкурсного відбору не роз-
глядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та немате-
ріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оціноч-
ної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один з яких 
є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація 
про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному скла-
ді суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і 
зобов’язань;
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пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського 
товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його 
власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського то-
вариства.
 8. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного під-

приємства «регіо наль ний дослідно-експериментальний комплекс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Палі-

ївка, вул. Лиманська, 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 

метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39, факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 03.11 – Мор-
ське рибальство (основний); 03.12 – Прісноводне рибальство; 03.21 – Морське 
рибництво (аквакультура); 03.22 – Прісноводне рибництво (аквакультура); 
46.38 – Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 
ракоподібними та молюсками; 47.81 – Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; 47.99 – Інші види 
роздрібної торгівлі поза магазинами.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 9 будівель, 14 споруд.

Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.07.2020 – 1299,5 
тис. грн.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв) – 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки май-
на щодо об’єкта оцінки вище 49000 грн та комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.

Вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцін-

ки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та немате-
ріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оціноч-
ної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один з яких 
є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація 
про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному скла-
ді суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і 
зобов’язань;

пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського това-
риства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику 
вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до претендентів по всіх об’єктах:
оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати чинні кваліфікаційні 
свідоцтва (документи) оцінювачів за названим вище напрямом оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах напряму;

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні докумен-
тально підтвердити досвід з оцінки трьох об’єктів, подібних до об’єкта оцінки 
(відповідно до інформації щодо об’єктів, які будуть вважатися подібними до 
об’єкта оцінки);

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати заува-
жень до практичної діяльності з оцінки майна за останні три роки до дати прове-
дення конкурсу (за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент» автомати-
зованої системи «Оцінка»), а саме: звітів про оцінку майна, що за результатами 
рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного 
стандарту № 1«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440;

оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати за останні три 
роки до дати проведення конкурсу застосованих до них заходів дисциплінар-
ного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії відповідно до абзаців 
другого та третього пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Ек-
заменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 13.11.2002 за № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.11.2002 за № 925/7213.

Один і той самий оцінювач може бути залучений до надання послуг з оцін-
ки об’єкта оцінки лише одним суб’єктом оціночної діяльності. У разі з’ясування 
факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцін-
ки об’єкта оцінки декількома учасниками конкурсу, пропозиція такого учасника 
буде відхилена, як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні 
про проведення закупівлі.

Учасник конкурсу повинен подати замовнику документи, а саме:
пропозицію щодо ціни надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з на-

данням послуг. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з ура-
хуванням усіх податків, які сплачує учасник конкурсу згідно із законодавством. 
У разі якщо учасник конкурсу є платником податку на додану вартість, цінова 
пропозиція має враховувати суму податку на додану вартість;

інформацію про учасника конкурсу згідно з вимогами Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними згідно з 
наказами Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47 , від 11.02.2020 № 227 
) (далі – Положення). В інформації про учасника закупівлі мають бути підписи 
оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна. Підписи оцінювачів розглядаються як їх письмова згода;

документи щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки стосовно 
об’єктів, подібних до об’єкта оцінки, а саме: копії трьох договорів про надання 
послуг з оцінки разом з копіями актів приймання-передавання послуг з оцінки, 
копіями висновків про вартість об’єктів оцінки, копіями рецензій (складених ре-
цензентом, що працює в органі приватизації, або складених експертною радою 
саморегулівної організації оцінювачів та які класифіковані за ознаками, зазначени-
ми в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1). До-
кументи щодо практичного досвіду подаються разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна згідно вимог Поло-
ження. У разі відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують практичний 
досвід з оцінки майна, пропозиція такого учасника буде відхилена, як така, що не 
відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення конкурсу;

документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представ-
ника Учасника процедури конкурсу щодо підпису документів пропозиції (виписка з 
протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший 
документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів, цінової пропозиції та договору за результатами конкурсу).

Інформація, що міститься в документах учасника, яка з точки зору суб’єкта 
господарювання може вважатися конфіденційною або становити комерційну та-
ємницю (зокрема, вартість надання послуг з оцінки, порядок розрахунку, банків-
ські реквізити, інформація про контрагентів тощо) може бути заштрихована.

Строк надання послуг з оцінки: 14 календарних днів з дня підписання до-
говору про надання послуг з оцінки.

Документи, які має подати суб’єкт оціночної діяльності після завер-
шення надання послуг з оцінки:

звіт про оцінку майна (в одному примірнику) в паперовому вигляді;
висновок про вартість майна в паперовому вигляді (у трьох примірниках).
Вимоги до оформлення звіту про оцінку майна:
звіт про оцінку об’єкта оцінки підписується оцінювачами, які безпосередньо 

брали участь у проведенні оцінки (та були заявлені суб’єктом оціночної діяльнос-
ті для участі в закупівлі послуги з оцінки), керівником суб’єкта господарювання 
та скріплюється печаткою (за наявності);

звіт про оцінку об’єкта оцінки та висновок про його вартість мають бути 
складені відповідно до вимог Національного стандарту № 1;

звіт про оцінку об’єкта оцінки складається із застосуванням офіційно-
ділового стилю. Мова звіту про оцінку об’єкта оцінки та висновку про його вар-
тість повинна відповідати сучасним правописним нормам.

Умови оплати та порядок розрахунків.
Розрахунки між сторонами здійснюються в такій послідовності: протягом 

десяти банківських днів від дати підписання акта приймання-передачі послуг з 
оцінки об’єкта оцінки замовник перераховує на рахунок суб’єкта оціночної ді-
яльності суму договору про надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, укладеного 
між замовником та переможцем закупівлі.

У разі відсутності фінансування з Державного бюджету України замовник 
не несе відповідальності за прострочення оплати, але зобов’язується оплати-
ти надані послуги з оцінки об’єкта оцінки відразу після надходження коштів з 
Державного бюджету України.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурс-
ного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю 
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 

1113) до 16.00 16.11.2020. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце зна хо дження комісії та 
робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.

Телефони для довідок: (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Конкурс відбудеться  � 20.11.2020 о 14.00 у регіо наль ному від ді ленні 
Фонду державного майна України по Одеській та Мико лаїв ській 
областях (65012, м. Одеса, вул. Велика арнаут ська, 15, кімн. 503).

м.КиЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

  Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – будівля  
харчоблоку.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки – ба лан со ут римувач 
відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Волинська, 66а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення при-

ватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-

бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій: 973,951 тис. грн відповідно до договору купівлі-продажу від 
27.08.2003 № 934.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 

оцінки, що перевищують 11 100,00 грн.
  Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня 

на 400 ліжок.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки – ба лан со ут римувач 

відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення при-

ватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 

об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій: 340,0 тис. грн відповідно до договору купівлі-продажу від 27.08.1997 № 504.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 

оцінки, що перевищують 11 100,00 грн.
Конкурси відбудуться  � 18 листопада 2020 року о 15.00 в регіо наль ному 
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 11.30 12 листопада 2020 року за адресою: 

м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з 

описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі 
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 18 листопада 2020 року», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
із змінами і доповненнями, внесеними наказами Фонду державного майна 
України (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та від-
повідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) перед-
бачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема 
у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ною в додатках 3 – 5 до Положення формою.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використову-
ватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
ного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 
50-г, телефон для довідок: 281-00-32.

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію 
 наказом регіонального відділення Фонду державного майна Украї ни 

по Вінницькій та хмельницькій областях від 30.10.2020 № 1127 внесено 
зміни до наказу регіонального відділення від 25.08.2020 № 923 «Про прий-
няття рішення про приватизацію окремого майна – Мартинівського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме: назву 
об’єкта викласти у такій редакції: «окреме майно Мартинівського місця прова-
дження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (230009) Адмін-
корпус (прохідна № 3); (230065) Адмінкорпус (загал. пл. 862,8 кв.м); (230085) 
солодовня; (230069) Солодовня (майстерня КПВ); (230010) Солодовня (золотий 
початок); (230060) Солодовня (зерносклад); (загал. п. 1723,5 кв.м); (230011) Ав-
тогараж; (230015) Автогараж (будівля матеріального складу № 1) (загал. п. 290,4 
кв.м); (230017) Склад ПММ (загал. п. 179 кв.м); (230013) Залізничне депо (загал. 
п. 232 кв.м); (230019) Трансформаторна, № 7 (загал. п. 29,5 кв.м); (230076) Під-
работка; (230059) Підработка (зерносклад) (загал. п. 2059,3 кв.м); (230087) Су-
шилка (загал. п. 103 кв.м); (230086) Спиртосховище (загал. п. 618,6 кв.м); (230007) 
Мазутна станція, ємність (загал. п. 50,6 кв.м); (230070) Механічна майстерня, 
прибудова, ганок (загал. п. 171,3 кв.м); (230027) Водооборотка (загал. п. 41,1 
кв.м); (230033) Головний корпус, котельня (загал. п. 1999,1 кв.м); (230006) Бро-
дильне відділення (новий корпус) (загал. п. 1720,1 кв.м); (230032) Вуглекислотний 
цех, дизельна (пожежне депо) (загал. п. 669,3 кв.м); (230008) Плотницька, при-
будова, котельня; (230074) Пилорама (загал. п. 265,9 кв.м); (230020) Трансфор-
маторна № 18 (загал. п. 41,7 кв.м); (230037) Електроцех, прибудова (загал. п. 98,4 
кв.м); (230012) Ємність бензоколонки, бензоколонка (загал. п. 65,2 кв.м); (230093) 
Цех яєчного масла, веранда (загал. п. 904,2 кв.м); (230058) Зерносклад (загал. п. 
1290,2 кв.м); (230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня (загал. п. 285,2 кв.м); 
(230014) Будинок контори, склад, підвал, прибудова, ганок (загал. п. 808,8 кв.м); 
(230092) Ферма (загал. п. 539 кв.м); (230002) Артезіан. Скважина № 2; (230003) 
Асфальт.покриття тер. зав. ; (230016) Будівля матеріального складу (загал. п. 
655,5 кв.м); (230022) Вагони вузької колії; (230023) Вагони вузької колії; (230024) 
Вагони вузької колії; (230025) Вагони вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; 
(230029) Ворота металеві; (230030) Ворота металеві; (230031) Ворота території 
заводу; (230036) Димова труба; (230038) Естакада для миття маш.; (230039) Єм-
кість 25 т; (230040) Ємкість 50 т; (230041) Ємкість 60 т; (230042) Ємкість 60 т (Єм-
ність сивушного масла); (230043) Ж/д колія; (230057) Залізнична вітка; (230061) 
Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія; (230063) Кабельна лінія; (230067) Лінія 
електропередач; (230068) Лінія електропередач; (230073) Огорожа території за-
воду; (230077) Погріб біля прохідної; (230088) Теплиця; (230089) Туалет (2 відд.) 
б.п.; (230090) Туалет 2 відділення; (230091) Туалет 3 відділення; (230094) ШП2 
(Сушарка зернова); (230096) GSM-Модем; (230097) GSM-Модем; (230098) GSM-
Модем; (230099) GSM-Модем; (230100) HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230101) 
HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104) Агрегат сва-
рочний ААД-4001У1; (230105) Бардопровод; (230106) Бардяні роздаточні ємкос-
ті №1; (230107) Бардяні роздаточні ємкості № 2; (230108) Барометричний кон-
денсатор; (230109) Бочка ЗЖВ(РЖВ-Ф-3); (230111) Бражна колона; (230112) 
Бульдозер ; ДТ – 75; (230113) Бункер 700 т; (230114) Бункер 700 т; (230115) Бун-
кер 700 т; (230116) Бункер для зерна подвесовой; (230117) Ваги (пісобне госп-во); 
(230118) Ваги автомобільні 25 т; (230119) Ваги –дозатор; (230120) Ваги ДУ – 20; 
(230121) Ваги електричні; (230122) Ваги циферблатні; (230123) Ваги; (230125) 
Вакуум насос ВВН – 6; (230126) Вакуум-сосуд (оцукрювач № 1); (230127) Вакуум-
сосуд (оцукрювач № 2); (230129) Варочна колона № 1 2ст; (230130) Варочна ко-
лона № 2 2ст; (230131) Варочна колона № 3 2ст; (230132) Варочна колона № 4 
2ст; (230133) Варочна колона № 5 2ст; (230134) Варочна колона № 6 2 ст; (230136) 
Вентилятор; (230137) Вентилятор (веси); (230139) Вентилятор № 1; (230140) 
Вентилятор № 2; (230142) Вентилятор № 3; (230144) Вентилятор БУС-100; 
(230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор повітря ВД-10; (230149) Вен-
тилятор центробіжний; (230150) Вертикально-сверлильний станок; (230151) Ви-
тримувач; (230152) Витяжний вентилятор; (230154) Водопідігрівач; (230155) Во-
дяні насоси СД 40/50 № 1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 № 2; (230157) Воло-
гомір WILE-65; (230158) Вологомір НЕ-Lite, 15культ; (230159) Вуглекислот. Уста-

новка УВЖС-3; (230161) Газопровід; (230162) Газопровід середнього тиску 
(ГРП-котельня); (230163) Головка з прист.для миття чанів; (230165) Датчик абсо-
лютного тиску МИДА-ДА-13П; (230166) Датчик перепаду тиску; (230167) Датчик 
температури ПВТ-01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC-28; (230169) Деаератор-
на установка 8 м3; (230170) Декантатор сивушного масла РК № 1; (230171) Де-
кантатор сивушного масла РК № 2; (230172) Дефлегматор ЕК; (230173) Дефлег-
матор РК № 2; (230174) Дефлегматор РК № 1; (230175) Дефлегматор РК № 1; 
(230176) Дефлегматор РК № 2; (230177) Дефлегматор ф 25 н.ж. (бражна колона); 
(230179) Дизельгенератор АС-814 500квт; (230180) Димосос Д-12; (230181) Ди-
мосос Д-12; (230182) Дистилятор; (230183) Дозатор (ваги); (230185) Долбильний 
станок; (230186) Дризіна Д – 243; (230187) Дріжджанки № 1; (230188) Дріжджан-
ки № 2; (230189) Дріжджанки № 3; (230190) Дріжджанки № 4; (230191) Дріжджан-
ки № 5; (230192) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230193) Дробарка А1-ДМ2Р-
75 в комплекті; (230196) Економайзер р№270; (230197) Економайзер р№674; 
(230199) Електрич. Колорифер; (230200) Електричний двигун; (230201) Електрич-
ний двигун АО – 2; (230202) Електродвигун 4А 55/1500; (230203) Електродвигун 
4А 100 кВт1500; (230204) Електродвигун 4А 40 кВт1500; (230205) Електродвигун 
4А 55 кВт1500; (230206) Електродвигун АО – 2,37 кВТ 1500об/хв. (75/1000); 
(230207) Електродвигун АО – 2,75 кВт 1500об/хв.; (230208) Електромлин ЛЗМ 
2шт; (230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюраційна ко-
лона; (230213) Ємкість для меляси №1; (230214) Ємкість для меляси №2; (230215) 
Ємкість замісу; (230216) Ємкість меляси; (230217) Ємкість сив. Масла; (230218) 
Ємкість спирта 50 тис. № 1; (230219) Ємкість спирта 50 тис. № 2; (230220) Ємкість 
спирту етилового технічного; (230221) ємність для барди 60 тн.; (230222) Ж/д 
прийомна ємкість; (230223) Замочн. Чан 2 м3 № 3; (230224) Замочн. Чан 5 м3 № 
1; (230225) Замочн. Чан 5 м3 № 2; (230226) Збірник дефлегматорної води № 1; 
(230227) Збірник конденсату; (230228) Збірник підсивушної води; (230229) Збір-
ник сивушного масла № 1; (230230) Збірник сивушного масла № 2; (230231) Збір-
ник сивушного масла № 3; (230232) Збірник фільтрату; (230233) Зварювальна 
установка; (230234) Зварювальний випрямитель ВД-401; (230235) Зерноочисна 
машина БСС; (230236) Інвентор зварювальний (апарат завр.); (230237) Кипятиль-
ник ЕК; (230238) Кипятильник РК № 2; (230239) Кипятильник РК № 1; (230240) 
Кіпятильник БК; (230241) Клапан запобіжний МКН-50; (230242) Клапан запобіжний 
ПКН-100; (230243) Клапан запобіжний ПКН-200; (230244) Клапан пружинний 
скидний ПСК Ду-50; (230245) Колектор холодної води; (230248) Комп'ютер Аthlon 
3000/80 Gb; (230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН – 12; (230251) 
Компресор УВКХ; (230252) Конвеєр стрічк. 6 шт. (елеватор); (230253) Конвеєр 
стрічковий № 1; (230254) Конвеєр стрічковий № 2; (230255) Конвеєр стрічковий 
№ 3; (230256) Конвеєр стрічковий № 4; (230257) Конденсатор б/ ректифікаційної 
колони (холодильник сивушного спирту); (230258) Конденсатор б/у (рекуператор 
підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК № 2; 
(230261) Конденсатор РК № 1; (230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) 
Конднесатор ЕК; (230264) Консольно-фрезорний станок 6Р82; (230265) Контак-
тна головка; (230266) Контрольний снаряд № 204 (спирт); (230267) Контрольний 
снаряд ЕАФ № 0662; (230268) Контрольний снаряд спирт. № 036; (230269) Котел 
ДКВР 16/13 ст.2, зав. № 3, р № 2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст № 1, зав. № 
403, р № 683; (230271) Котел КВТС; (230272) Ксерокс Canon Shot MF-4018; 
(230273) Лебідка ж/д вагона; (230274) Лічильник води XB MWN NKOP; (230275) 
Лічильник води XB-JS-10 NKOP (DN 65); (230276) Лічильник газу ЛГ-К-Ех-80-160-
01; (230277) Лічильник електроенергії EPQS-1222217 LL; (230278) Мазутна міст-
кість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; (230280) Машина шліфувальна; (230284) 
Мехлопата; (230285) Мілівольтметр; (230286) Мірник для ГФ 1000 дал.; (230287) 
Мірник для ГФ 249.5 дал.; (230288) Мірник для ГФ 75,1 дал.; (230289) Мірник для 
сив. масла 75 дал.№1; (230290) Мірник для сив. масла 75 дал. № 2; (230291) Мір-
ник для спирту 1000 дал. № 1; (230292) Мірник для спирту 1000 дал. № 2; (230293) 
Мірник для спирту 75 дал. № 1; (230294) Мірник для спирту 75 дал. № 2; (230295) 
Місткість б/у 0,2 м; (230296) Місткість для жив. води 8 м 3; (230297) Місткість для 
к-ти; (230298) Місткість для меляси 70,0 м3 № 2; (230299) Місткість для меляси 
700 м3 № 14 (230300) Місткість для підігр. води отопл. 10 м3; (230301) Місткість 
УДХ-12,5 (устан. тривалого зберіг); (230302) Місткіть для розчину солі 0,4т; 
(230303) Місткіть для розчину солі 2,5м3; (230304) Місткість УДХ – 8; (230305) 
Мойка високого тиску HDS-895M; (230306) Монітор Samtrol 78E та системний 
блок Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; (230307) Набірний бак холодної води; 

(230308) Навантажувач ПТС – 77; (230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) 
Напірний бак 2п; (230311) Напірний бак гарячої води; (230312) Насос 1 шт. (з НШ 
50); (230313) Насос 3М 32-200/5,5-А; (230314) Насос BEST ONE A 10MT; (230315) 
Насос DWO 400 (перекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; (230317) Насос 
S05B2P2TPBS000; (230318) Насос Winner 4N4-27/2,2; (230319) Насос АНВ – 125 
№ 1; (230320) Насос АНВ – 125 № 2; (230321) Насос артсвердловини ЄЦВ 6-6.3-
85 № 2; (230322) Насос артсвердловини ЄЦВ 6-6.3-85 № 4; (230323) Насос ВВН 
6/04; (230325) Насос ВВН-12; (230326) Насос ВВН-6; (230327) Насос викачки 
барди К 100-65-250 № 2; (230328) Насос викачки води СД 16110; (230329) Насос 
відкач. фек.вод СМ 150-125-315 М; (230330) Насос ВС-80; (230331) Насос ВС-80; 
(230332) Насос ВС-80 (Спиртосховище); (230333) насос ГН-200; (230334) Насос 
для подачі бражки СД 100/40 № 1; (230335) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; 
(230336) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32-
200/5,5; (230338) Насос ЕУВ 6-6; (230339) Насос ЕЦВ 6-6,5-85; (230340) Насос 
ЗВМ 65-200/15; (230341) Насос ЗМ 40-200/5,5 (перекачка сусла); (230342) Насос 
ЗМ 40-200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230344) Насос ЗМ 40-
200/7,5-А; (230345) Насос ЗМ 50-125/3 (викач. Дрожджів); (230346) Насос ЗМ 
50-125/3,0; (230347) Насос МVI1614-3/25/E/3-400-50-2 WILO в комплекті; (230348) 
Насос НБ32 №1; (230349) Насос НБ32 № 2; (230350) Насос ПДВ-16/20 (паровий); 
(230351) Насос перекачки ГФ АСВН-80 № 1; (230352) Насос перекачки ГФ АСВН-
80 № 2; (230353) Насос перекачки спирту АСВН-80 № 1; (230354) Насос пере-
качки спирту АСВН-80 № 2; (230356) Насос рециркуляції СД 65/100; (230357) 
Насос РЗ 100; (230358) Насос розчину солі EBARA DWO-400; (230359) Насос СВН 
– 90 б/у; (230361) Насос фільтрату барди СД 16/10; (230362) Насос Х100-65-250 
К-СД без двигуна; (230363) Насос ЦНСГ 38-220; (230364) Насос-дезмембратор 
№ 1; (230365) Насос-дезмембратор № 2; (230366) Насос-дозатор PDE DLX-CC/M 
2-10 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. Агр. А13В 4/25-3/25Б з двиг 5,5х1500 
кВт (черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) Норія 50 т; (230371) 
Норія 50 т; (230372) Норія 50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) Норія виробнича 10 
т; (230375) Норія НЦГ – 20; (230376) Норія НЦГ – 20; (230378) НФК-3 (прил. для 
вир. лабор); (230379) Обчислючвач обєму газу «Універал-02»; (230380) Обчислю-
вач об’єму газу «Універсал-01»; (230381) Пароінжекторна установка БК; (230382) 
Паропровід кот. № 1; (230383) Паропровід кот. № 2; (230384) Переводна ємкість 
для спирту; (230387) Підігрів повітря; (230388) Підігрівач бражки № 1; (230389) 
Підігрівач бражки № 1 (2); (230390) Підігрівач бражки РК № 1; (230391) Підігрівач 
мазута; (230392) Підігрівач ПДВ – 200 (підсивушна вода); (230393) Підігрівач по-
гонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК (системний блок+монітор Sub); 
(230396) ПК (системний блок Impression P +монітор LED21.5 ASUS VGA VS228DE 
D-Sub+мишка+клавіатура)- 09.2017; (230398) ПК на базі Athlon2500+/
Samsung997DF; (230399) Пневмоперетворювач 4 шт.; (230400) Погрузчик МГУ № 
1; (230401) Погрузчик МГУ № 2; (230404) Приймальна місткість мазута по 50 т; 
(230405) Прийомна ємкість для ГФ; (230406) Прийомна ємкість для сив. Масла; 
(230407) Прийомна ємкість для спирту; (230408) Прилад ВИЛ-55 (вологомір); 
(230409) Прилад РП 3-31; (230410) Прилад РП 2 -П 3; (230411) Прицеп 2-ПН-6; 
(230413) Причіп 2 1Р – 3; (230415) Причіп МДАС; (230416) Причіп МРАТС; (230417) 
Промивна колона; (230418) Проміжний збірник підсивушної води (5-й поверх); 
(230419) Пульт насоса води №1; (230420) Пульт насоса води № 2; (230421) Пульт 
панелний № 1; (230422) Пульт панельний № 2; (230423) Радіостанція; (230424) 
Радіостанція Di – 195; (230425) Регулятор тиску РДБК-1; (230426) Резервуар № 
1-1642942л; (230427) Резервуар № 2 -749530л; (230428) Резервуар № 3 
-1210215л; (230429) Ректифікаційна колона № 2; (230430) Ректифікаційна колона 
№ 1; (230431) Розвантажувач ПГ – 18а; (230432) Розгінна колона; (230433) Роз-
подільчий щит; (230434) Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Са-
хариметр; (230440) Сепаратор 3СМ; (230441) Сепаратор безперервної продувки; 
(230442) Сепаратор СО 2; (230443) Сивушний насос СД 40/50; (230444) Сигналі-
затор СТХ17-4з заряд пристр ЗУ-8; (230445) Сист.бл.на б.Celeron-2/66 Box; 
(230446) Сканер HP SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок; (230451) Спир-
товловлювач; (230452) Спиртовловлювач №1; (230453) Спиртовловлювач №2 (РК 
1;2); (230454) Станок 3К-634 (заточний); (230455) Станок заточний; (230456) Ста-
нок заточний; (230457) Станок токарний; (230458) Станок токарний; (230459) 
Станок токарний 1К62 (б/у); (230460) Станок шліфовально-рифельний ТТ43; 
(230461) Стапельна батарея; (230462) Стіл асистентський; (230463) Стрічковий 
транспортер №1; (230464) Стрічковий транспортер № 2; (230465) Стрічковий 
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транспортер № 3; (230466) Стругально-фрезерний станок; (230467) Сушильний 
агрегат; (230468) СЭШ-3М (суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) 
Тельфер № 1; (230473) Тепловоз ТГМ-4А 2456; (230474) Теплообмінник; (230475) 
Теплообмінник б/у; (230476) Терези ВАР-1; (230477) Термостат; (230479) Трактор 
КМЗ(ЮМЗ-6); (230480) Трактор Т – 150; (230481) Трактор Т – 16М; (230482) Тран-
спортер КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) 
Трансформатор; (230486) Трансформатор; (230487) Трансформатор зварюваль-
ний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) Установка розсиропки № 1; (230490) 
Установка розсиропки № 2; (230491) Установка УОСВ; (230492) Факс Panasonic 
KX-FT72RUB; (230493) Ферментний узел; (230494) Фільтир газовий; (230495) 
Фільтр Na + катіон.; (230496) Фільтр Na + катіон.; (230497) Фільтр механ.; (230498) 
Фільтр механічний; (230499) Фільтр механічний; (230500) Фрезорний станок; 
(230501) Фуговочний станок; (230503) Холодильник сив.масла РК № 2 (підігрівач 
підсивушного шару № 1); (230504) Холодильник сивушного масла РК 1; (230505) 
Холодильник спирту РК № 2; (230506) Холодильник спирту РК №1; (230510) Ци-
клон; (230511) Циклон №1; (230512) Циклон № 2; (230513) Циклон № 3; (230514) 
Циклон № 4; (230515) Циклон № 5; (230516) Циклон № 5; (230517) Циклон № 7; 
(230518) Цифрова фотокамера Canon Digital Ixus 60; (230519) Чан бродильний № 
1; (230520) Чан бродильний № 2; (230521) Чан бродильний № 3; (230522) Чан 
бродильний № 4; (230523) Чан бродильний № 5; (230524) Чан бродильний № 6; 
(230525) Чан бродильний № 7; (230526) Чан бродильний № 8; (230527) Чан бро-
дильний № 9; (230528) Чан бродильний № 10; (230529) Чан для сірчаної кислоти; 
(230531) Чанки замісу № 1; (230532) Чанки замісу № 2; (230533) Чанки замісу № 
3; (230534) Шафа броньована; (230535) Шафа витяжна; (230537) Шнек; (230538) 
Шнековий транспортер № 1; (230539) Шнековий транспортер № 2; (230540) Щит 
автоматики; (230541) Щит автоматики; (230542) Щит автоматики; (230543) Щит 
дизгенератора; (230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф,цоколь,стойка); (230545) Щит 
панельний № 1; (230546) Щит панельний № 2; (230547) Щит управління; (230548) 
Щит управління; (230549) Щит управління розвар.; (500437) Системний блок IT-
Block G5400Work; (500446) Системний блок IT-Block G5400Work; (501181) Димо-
сос ДН-10; (501184) Система автоматизованого контролю; (501189) ємність 60 
м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрична; (501193) Ємність пря-
мокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Ємність циліндрична; (230551) 
А/м «Газель» ГАЗ-3302; (230555) А/м САЗ 3507; (230557) Автомобіль VW PASSAT; 
(230558) Автомобіль ВАЗ 21093; (230561) Бітонозмішувач; (230563) Бойлер-30 
літрів; (230569) Диван; (230571) Кавоварка GAGGIA-Titanium; (230572) Кавоварка 
Меджик 106 CL; (230578) Компресор FC 2/50; (230579) Кондіціонер з вентилято-
ром; (230580) Котел ; Ж7-КЕП-9; (230583) Кресло; (230586) Крісло розкладне; 
(230587) Кусторез FS; (230589) Машинка «Персі»; (230591) Набір м'яких меблів; 
(230592) Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пилка циркулярна; (230600) 
Стіл 2-х тумбовий (1); (230602) Стіл 2-х тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; 
(230604) Стіл конторський (1); (230605) Стіл письмовий; (230606) Стіл приставний; 
(230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба; (230613) Тумба до стола; (230616) Тумба 
до стола (2); (230617) Тумба до стола (2); (230618) Тумба до стола (3); (230619) 
Тумба мобільна; (230620) Холодильник «Snaiga» (з1.07.00); (230621) Холодильник 
«Норд»; (230622) Холодильник «Норд»; (230623) Холодильна вітрина; (230627) 
Холодильна камера; (230630) Холодильник; (230634) ЦС Пневмомолоток МО-3 
44 Дж; (230635) Шафа офісна; (230637) Шкаф; (230638) Шкаф; (230639) Шкаф 
книжний; (230641) Шкаф книжний; (230642) Шкаф трьохсекційний; (500510) Елек-
тропила EKS 2400/40 2400 Вт, шина 40см AL-KO; (500657) Мотокоса FC-47 LX2,4 
кВт Foresta; (501182) Котел Ж7-КЕП-10; (501188) Насос ВС-80.00.000-02; (230645) 
мінідиск; (230646) Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) 
Бензопила 2,04к.с40,1 куб.см 40см 4,6 кг BKSс; (500682) Мотопомпа МП 27/100; 
(500526) Дріждже-бродильне відділення, за адресою: Вінницька обл., Жмерин-
ський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1), що перебуває на балансі 
ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618. Орган управління – Міністерство роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства України».

  

ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 наказом регіонального відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Вінницькій та хмельницькій областях від 30.10.2020 № 1134 прий-
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої при-
ватизації – окремого майна – Довжоцького місця провадження діяль ності 
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (хмельницька обл., Кам’янець-По діль-
ський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1; хмельницька обл., м. Кам’я нець-
Подільський, вул. Привокзальна, 28) у складі: (200001) Вуглекислотний цех, 
склад для зберігання балонів (вуглекислотний цех); (200055) Вуглекислотний 
цех, склад для зберігання балонів (склад для зберігання балонів) (загал.пл. 223,6 
кв.м); (200002) Гараж для 4-х авто (гараж); (200003) Гараж для 4-х авто (загал.
пл. 561 кв.м.); (200004) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху де-
натурації (головний корпус); (200005) Головний корпус, склад мінводи, примі-
щення цеху денатурації (профілактичний кабінет); (200048) Головний корпус, 
склад мінводи, приміщення цеху денатурації (приміщення цеху денатурації); 
(200113) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (при-
міщення цеха мінводи) (загал.пл. 2342,4 кв.м.); (200019) Мазутосховище (загал.
пл. 278,1 кв.м.); (200023) Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад територія 
заводу (мехмайстерня, електроцех, столярна майстерня); (200024) Мехмай-
стерня, електроцех, столярна, склад територія (мехмайстерня, електроцех, 
столярна майстерня/склад); (200060) Мехмайстерня, електроцех, столярна, 
склад територія заводу (склад територія заводу) (загал.пл. 892,4 кв.м.); (200036) 
Трансформаторна підстанція (загал.пл. 60,1 кв.м.); (200047) Прохідна 
будка,приміщення прохідної (приміщення прохідної, побутових кімнат); (200049) 
Прохідна будка, приміщення прохідної (прохідна будка) (загал.пл. 28,9 кв.м.); 
(200053) Бардонасосна станція Ретиратор (ретиратор); (200084) Бардонасосна 
станція Ретиратор (бардонасосна станція) (загал.пл. 52,1 кв.м.); (200054) Склад 
ПММ (паливномастильних матеріалів) (загал.пл. 26,7 кв.м.); (200056) Млин, 
склад зерна №2 (склад зерна № 2); (200057) Млин, склад зерна №2 (млин) (за-
гал.пл. 495,1 кв.м.); (200058) Склад металу, ангар №1 (загал.пл. 785,8 кв.м.); 
(200059) Склад- піднавіс (загал.пл. 135,8 кв.м.); (200061) Склад фарби (загал.
пл. 26,8 кв.м.); (200078) Адміністративний корпус №2; (200081) Адміністратив-
ний корпус №2 (загал.пл. 211,1 кв.м.); (200079) Адміністративний корпус №1 
(дегустаційний зал) їдальня; (200080) Адміністративний корпус №1 (загал.пл. 
561,1 кв.м.); (200082) Ангар №2 (загал.пл. 404,1 кв.м); (200083) Будівля артезі-
анської свердловини №1 (загал.пл. 38,3 кв.м.); (200089) Будівля складу пекар-
ських дріжджів і компресорний цех (загал.пл. 199 кв.м.); (200090) Будівля чер-
гового полів фільтрації (загал.пл. 14,5 кв.м.); (200091) Будівля артезіанської 
свердловини №2 (загал.пл. 16 кв.м.); (200092) Будівля артезіанської свердло-
вини №3 (загал.пл. 4 кв.м.); (200093) Будівля артезіанської свердловини №4 
(загал.пл. 6,4 кв.м.); (200094) Будівля артезіанської свердловини №6 (загал.пл. 
2,3 кв.м.); (200095) Будівля ЗТП (закрита трансформаторна підстанція) (загал.
пл. 49,8 кв.м.); (200096) Будівля КНС (каналізаційно-насосна станція) (загал.пл. 
56 кв.м.); (200099) Будівля нової котельні (загал.пл. 70 кв.м.); (200101) Спир-
тосховище (вагова, навіс, заливне відділення) (загал.пл. 221,7 кв.м.); (200110) 
Будівля старої контори (загал.пл. 45,6 кв.м.); (200112) Цех пекарських дріжджів 
(загал.пл. 374,9 кв.м.); (200097) приміщення котельні (загал.пл. 19,9 кв.м.); 
(200100) приміщення вагової (загал.пл. 12,6 кв.м.); (200027) приміщення насо-
соної (загал.пл. 35,1 кв.м.); (200035) приміщення навісу (загал.пл. 24,9 кв.м.); 
(200050) приміщення вахтової з гаражем (загал.пл. 33,9 кв.м.); (200063) при-
міщення спиртосховища (загал.пл. 160,9 кв.м.); (200006) Димова труба; (200007) 
Естакада; (200008) Заасфальтовані дороги на території; (200009) Зовнішня сіт-
ка газопровода; (200010) Кабельна лінія до головного корпусу; (200011) Кабель-
ні лінії; (200012) Кабельні розводки; (200013) Каналізація сточних вод; (200014) 
Комунікація по котельні; (200015) Комунікація с/д крім котельні; (200016) Лінія 
трансформатора бардопровода; (200017) Мазутна Ємкість; (200018) Мазутна 
Ємкість; (200020) Мелясний чан; (200021) Мелясний чан №12; (200022) Меляс-
ний чан №14; (200025) Мощені відкоси; (200026) Напорний колектор; (200028) 
Низьковольтна лінія; (200029) Низьковольтна повітряна лінія; (200030) Огорожа 
на с/б; (200031) Огорожа території заводу; (200033) Паромазутопровід; (200034) 
Підземна галерея; (200040) Пожежна сигналізація с/б; (200041) Пожежна сиг-
налізація в дріжджевому цеху; (200042) Пожежна сигналізація в млині; (200043) 
Пожежна сигналізація в складі-ангар; (200044) Польовий складний трубопровід 
ПРСТ – 100 (1комп.); (200045) Польовий складний трубопровід ПРСТ – 100 (1 
комп); (200046) Поля фільтрації; (200051) Пруд №2 внутрізаводський; (200064) 
Спиртова цистерна № 2; (200065); иртова цистерна № 3; (200066) Спиртова 
цистерна № 4; (200067) Спиртова цистерна № 5; (200068) Спиртова цистерна 
№1; (200069) Спиртова цистерна № 1 спиртосховище; (200070) Спиртова цис-
терна №2; (200071) Спостережна свердловина №1; (200072) Спостережна 
свердловина №10; (200073) Спостережна свердловина №2; (200074) Спосте-
режна свердловина №3; (200075) Спостережна свердловина №4; (200076) Спо-
стережна свердловина №5; (200077) Спостережна свердловина №6; (200085) 
Бардопровід; (200086) Бардяна яма; (200087) Безнапорний колектор; (200088) 
Боров котлов; (200102) Вагонобудинок побутовий (спиртобаза); (200103) Ви-
соковольтна лінія; (200104) Водопровід; (200105) Водяний трубопровід; (200106) 
Ворота головного входу; (200107) Спостережна свердловина №7; (200108) Спо-
стережна свердловина №8; (200109) Спостережна свердловина №9; (200111) 
Трубопровід технологічної води; (090536) ППЦ-9674 Н/П-Ц АВ1071ХР; (200114) 
Чан мелясний №1; (200115) Чан мелясний №15; (200116) Чан мелясний №16; 
(200117) Чан мелясний №17; (200118) Чан мелясний №2; (200119) Чан мелясний 
№3; (200120) Чан мелясний №4; (200121) Чан мелясний №5; (200122) Чан ме-
лясний №6; (200123) Чан мелясний №7; (200124) Чан мелясний №8; (200126) 
Насосна установка П6ППВ з ел.дв.15 кВт /1500 об/хв на рамі з редуктором; 
(200127) Насосний агрегат АСВН-80 А 11кВт/1500об.взг; (200128) Піноуловлю-
вач; (200129) ПК BRAIN BUSINESS B300 з комплектом SVEN 310 Standart 
Combo,монітор ASUS VS228; (200130) Підігрівач бражки F=46м2 н/ж; (200131) 
Фільтр прес ДГМ-56-820/25; (200132) Компресор повітряний; (200133) Розси-
ропник меляси для бродільного відділення; (200134) Дефлегматор; (200135) 
Насосний агрегат Х 65-50-160К-С з ел.дв. 4кВт/3000об/хв ВЗГ; (200136) Колос-
АМБ-03 АГРЕГАТ; (200137) Hасос СМ 100-65; (200138) АВД без подогрева води 
HD7/18 С(5квт) с аксес.; (200139) Автоклав; (200140) Автом.сист.керув.техн.
проц.дозування денатур.добав.; (200141) Автомат для формування та завер-
тання дріжджів; (200142) Автомат для формування та завертання дріжджів; 
(200143) Автомат розфасування дріжджів; (200144) Автомат рорзфасування 
дріждів 1 кг; (200145) Автоматиз.система комерц.обл.електроен.(АСКОЕ); 
(200147) Агрегат насосний Х65-50-125 Е-СД з ел.дв.4кВт ВЗИ; (200148) Агре-

гатний насос Д 200/36; (200149) Аквадистилятор ДЭ-10; (200150) Аквамастер 
NP 15/210 ST/H (3/000-016H); (200151) Аміачно холодильна установка АУ-45; 
(200153) Апарат дихальний АП "Омега"-С"; (200154) Апарат по розливу мін.води; 
(200156) Бак живлення; (200157) Бардорегулятор бражної колони; (200158) Ба-
чок (4 етаж); (200159) Бетонний фундамент під вагами; (200160) Блок живлення 
ТЕС – 42; (200161) Блок масло-водовідділювачів з конденсаторами; (200162) 
Блок фильтровальный; (200163) Борона дискова БДП-6,3; (200165) Бочка тер-
мос; (200166) Бражна колона; (200167) Бродильний чан №4; (200168) Броділь-
ний чан №1; (200169) Бродільний чан №2; (200170) Бродільний чан №3; (200171) 
Бродільний чан №5; (200172) Бродільний чан №6; (200173) Бродільний чан №7; 
(200174) Бродільний чан №8; (200176) Вакуумний насос; (200177) Вакуумний 
насос ВВН 12; (200179) Вальце; (200180) Вана для миття сепараторів; (200182) 
Вентилятор; (200183) Вентилятор; (200184) Вентилятор 475; (200185) Вентиля-
тор В06-300№4р/рс взр.дв.025квт 1500; (200186) Вентилятор ВВД-10; (200187) 
Вентилятор ВД-11,5; (200188) Вентилятор вибухобезпечний №2; (200189) Вен-
тилятор вибухобезпечний №5; (200190) Вентилятор ВУ-14-45; (200191) Венти-
лятор ВУ-4-70; (200192) Вентилятор ВЦ №2 дв.2,2х3000об.; (200193) Вентиля-
тор для сушки салфеток; (200194) Вентилятор др. Складу; (200195) Вентилятор 
дутьєвий; (200196) Вентилятор центр обіжний; (200197) Випарник АБ 160; 
(200199) Витратний бак мазута; (200200) Відцентр. ел.насос Lowara SHЕ 40-
125/22; (200201) Відцентровий електронасос Lowara SHE 40-125/22; (200204) 
Водонапорний бак; (200205) Водонапорний бак; (200206) Водяний ресивер; 
(200207) Воздуходувка; (200208) Воздуходувка 1/4 ТВ80; (200209) Воздуходув-
ка ТВ 80-1/4; (200210) Вуглекислотна установка РХУД; (200211) Газгольдер; 
(200212) Генератор AST 17500 2.4 kW; (200213) Гориз. багатоступ.насос МХН 
406; (200214) Гориз.багатоступ.Насос" WILO" МНІ1602-1/Е/3-400-50; (200215) 
Деараційна устан.живлення ДПУ; (200216) Дефлегматор; (200217) Дефлегматор 
S=78 кв.м.; (200218) Дефлегматор бражної колони; (200219) Дефлегматор кін-
цевої очистки; (200220) Дефлегматор Р-54,8 м. куб; (200221) Дефлегматор 
ректиф. Колони; (200222) Дефлегматор розгінної колони; (200223) Димосос; 
(200224) Димосос; (200225) Димосос Д-11,5; (200226) Довідний чан; (200227) 
Дозатор сірчаної кислоти; (200228) Дріжджанки АЧК; (200229) Дріжджогенера-
тор № 1; (200230) Дріжджогенератор № 2; (200231) Дріжджогенератор № 3; 
(200232) Дріжджогенератор № 4; (200233) Дріжджогенератор № 5; (200234) 
Дріжджогенератор № 6; (200235) Економайзер; (200240) Електролічильник 
ЕТ2А5Е7ULRT; (200241) Електролічильник ЕТ2А5Е7URT; (200242) Емкість з н/ж 
сталі (каналізація); (200244) Епюраційна колона; (200245) Епюраційна колона 
(розгінна колона); (200246) Ємкість "Монжо"; (200247) Ємкість 16м3 (вулиця); 
(200248) Ємкість 60м3 витримувач меляси №2; (200249) Ємкість 60м3 витри-
мувач меляси №3; (200250) Ємкість V 50м3 витримувач; (200251) Ємкість V 90v3, 
V73.1 м3; (200252) Ємкість V 10м3 для хімводоочищеної води; (200253) Ємкість 
V6,3 м3 перекачки кислоти; (200254) Ємкість ВКД; (200255) Ємкість ВКД; 
(200256) Ємкість для водноспиртового розчину; (200257) Ємкість для зберіган-
ня дизпалива; (200258) Ємкість для змішування хімікатів; (200260) Ємкість для 
сірчаної кислоти; (200261) Ємкість для сірчаної кислоти; (200262) Ємкість з н/ж 
сталі 0.14м3; (200263) Ємкість з н/ж сталі 1 м3; (200264) Ємкість н/ж; (200265) 
Ємкість н/ж аміачної води; (200266) Ємкість н/ж для ортофосфатної к-ти; 
(200267) Ємкість на дизпальне; (200268) Ємкість ортофосфатної кислоти; 
(200269) Ємкість охолодження; (200270) Ємкість сивушного масла; (200271) 
Ємкість сивушного масла; (200272) Ємкість сірчаної кислоти; (200273) Ємкість 
формалін; (200274) Ємкість 60 м3 витримувач меляси №1; (200275) Ємкість-
олеїнова кислота; (200276) Збірник води; (200277) Збірник гарячої води БРУ; 
(200278) Збірник дріждж. концентр №4; (200279) Збірник дріждж. Молочка; 
(200280) Збірник дріждж.концентр.; (200281) Збірник засівних дріжджів; (200282) 
Збірник збирання спирту; (200283) Збірник зм'якшування води; (200284) Збірник 
КАЄФ різної колони; 200285) Збірник лютера ректиф. Колони; (200286) Збірник 
парової води (система охолодження); (200287) Зварювальний апарат; (200289) 
Зварювальний апарат; (200290) Зварювальний апарат АДД (САК); (200291) Змі-
шувач меляси (реактор); (200292) Кип'ятильник бражної колони; (200293) 
Кип'ятильник ректиф. Колони; (200294) Колона розгонки КЕАФ; (200295) Коло-
рифер паровий 3-х рядний; (200296) Колорифер паровий 3-х рядний; (200297) 
Компресор СБ4/-24 GМ192,1,3 квт 220 В, 8 атм.; (200298) Компресор REMEZA 
С50 GМ 193 1,5 квт.; (200299) Компресор 2 УП; (200300) Компресор CAPELAND 
модель 4 RTЕ2-2000-FSD; (200301) Компресор ПКС-3,5 А повітряний; (200302) 
Компресор повітряний; (200304) Комунікації для пастерізації меляси; (200305) 
Конвеер УПК; (200306) Конденсатор F=10м.кв (епюрац.колони); (200307) Кон-
денсатор F=10м.кв(розг.колони); (200308) Конденсатор S=7 кв.м.; (200309) 
Конденсатор б\в (дефлегматор); (200310) Конденсатор бражної колони; (200311) 
Конденсатор ректиф. Колони; (200313) Конденсатор УСТ 2МПТ-100; (200315) 
Котел КПА-500КС; (200316) Кран-балка; (200317) Культиватор КПГ-4,2 ус; 
(200318) Лебідка електр.; (200319) Мазутопідігрівач; (200320) Машина холо-
дильна МКТ 45-7-2; (200321) Мелясний чанок №1; (200322) Мелясний чанок 
№2; (200323) Мелясний чанок №3; (200329) Мірник К-7 (теплообм.); (200330) 
Мотор-редуктор; (200331) Наповнююча рамка з вагами; (200332) Напорний чан 
для меляси 16 т.; (200333) Насос Д 200-36; (200334) Насос (доввод); (200335) 
Насос 2Х 9Д; (200336) Насос 2Х 9Д; (200337) Насос 2Х-9; (200338) Насос 2х-9д; 
(200340) Насос 3LS40-125/2.2; (200341) Насос 3к-9; (200342) Насос 3М 40-160/4; 
(200343) Насос 3х-9д; (200345) Насос 5ндв; (200346) Насос Ebara 3М 32-200/5,5; 
(200347) Насос Ebara 3М50-160-7,5; (200348) Насос FZ 621/13; (200349) Насос 
FZ 621/13; (200350) Насос Lowara Z612/14-L6W; (200351) Насос RLP-03; (200352) 
Насос SV 1615 F 150 Т; (200353) Насос SV 6608 N 450Т; (200354) Насос SV1615F 
150 н; (200357) Насос X65-50-125-К-СД(№480); (200358) Насос А1 3В 4/25 з 
ел.дв.5,5/1500 на рамі; (200359) Насос АДВ 16/20 ПАРОВИЙ; (200360) Насос 
АСВН – 80 Спирт; (200361) Насос АСВН 80; (200362) Насос АСВН 80; (200363) 
Насос АСВН-80 спирт; (200364) Насос БРАЖНИЙ; (200365) Насос вакумний 
200-SZO-500; (200366) Насос ВК 5/32 з ЕД7,5х1500 на рамі; (200367) Насос ВК 
5/32 К; (200368) Насос ВК-4 хімічний; (200369) Насос ВК4/24К с ел.дв.7,5/1500,на 
раме; (200370) Насос ВКС 2/26к з ел.дв. 5,5/1500; (200371) Насос ВКС 4/28 К 
без ел. двигуна ы стан.; (200372) Насос ВНС; (200373) Насос ВНЦ 20/20; (200374) 
Насос ВНЦ 20/20 КОЛ.; (200375) Насос Д 320-50; (200376) Насос ЕУВ 8 – 25 
140№1; (200377) Насос ЕЦВ 8-25-125; (200378) Насос ІНХ; (200379) Насос К-35А; 
(200382) Насос марки П6ППВ(б/з дв,б/з редукт); (200386) Насос охолодження 
води ВК-1; (200387) Насос П6ППВ; (200388) Насос П6ППВ; (200389) Насос П6-
ППВ; (200390) Насос П6-ППВ; (200391) Насос П6-ППВ; (200392) Насос П6-ППВ 
без двиг.и пл.; (200393) Насос П6-ППВ без двигателя и плити; (200394) Насос 
Піонер; (200395) Насос СВН 80 А; (200396) Насос СВН-80; (200398) Насос СМ 
100-65; (200399) Насос СМ 80-50-200/4; (200400) Насос СН 80-200; (200401) 
Насос СН 80-50; (200402) Насос СНП-50/80; (200403) Насос СНЩ75000; (200404) 
Насос СПИРТОВИЙ АСВН -80; (200405) Насос УНСГ опалення; (200406) Насос 
Х 65-50-160 Е 55; (200407) Насос Х-65-50/160; (200408) Насос Х-65-50-125д; 
(200409) Насос х-65-50-160; (200410) Насос х-65-50-160; (200411) Насос Х-65-
50-160 Д; (200412) Насос Х-65-50-160К-СД з ел.дв.7,5/3000взг на рам; (200413) 
Насос х-80-65; (200414) Насос ХО 45/54 Е; (200419) Насос ЦНС/2-38/198 (без 
ел.двигуна); (200420) Насос ЦНСг – 38-176 без ел. Двигуна; (200421) Насос 
ЦНСГ 38-198; (200422) Насос ЦНСК -60; (200423) Насос ЦНСк 60/297; (200424) 
Насос ЦНСк-3/120 з ел.дв.; (200425) Насос.агрегат КМ 65-50-160 К з ел.дв. 
4кВт/3000о; (200426) Насос.агрегат КМ50-32-125К з ел.дв.1,5кВт/3000; (200427) 
Насос ВВН 1-6 з ел.дв. 15/1500 на рамі; (200428) Насосвертикальний, багато-
ступеневий ViloMVI819; (200429) Насос Д200-36 з ел.дв.; (200430) Насосна 
станція в комплекті з ел двигуном; (200431) Насосна станція СНП 50/80; (200432) 
Насосний агрегат ВК5/32К 7,5 КВТ/1500; (200433) Насосний агрегат П6-ППВ з 
ел.дв.15кВт/1500об; (200434) Насосний агрегат СМ 80-50-200/4; (200435) Нсос-
ний агрегат ВКС 5/32 К дв.6,5х1500; (200436) Обладнання для обеззараження 
води; (200437) Опрокидувач балонів; (200439) Паровий котел ДЕ16/14; (200440) 
Паровий котел ДК ВР 10/13; (200441) Паровий насос Іс ДВ -16-20В; (200442) 
Пароструйний компресор; (200443) Перетворювач вимірюв; (200444) Підігрівач 
меляси; (200445) Підігрівач бражної колони; (200446) Піноуловлювач; (200448) 
Платформа д/транспорт.дріжджів; (200450) Повітрерозділювач; (200452) Праль-
на машина; (200455) Резервуар Р 60; (200456) Резервуар Р 60; (200457) Ректи-
фікаційна колона; (200458) Ресівери блок; (200459) Ресівери блок; (200460) 
Ресівери блок; (200461) Ресівери блок; (200462) Ресівери блок; (200463) Ресі-
вери блок; (200464) Ресівери блок; (200465) Розсиропник меляси (АЧК); (200466) 
Розсиропник меляси для дріжджогенераторів; (200467) Розчинна мішалка; 
(200468) Ротаметр РП-25; (200469) Ротаметр РП-25; (200470) Ротаметр РП-25; 
(200471) Ручний прес для сепараторів; (200472) Салфетосушка; (200474) Се-
паратор бражки; (200475) Сепаратор бражної колони; (200476) Сепаратор СДС 
531 Т-01; (200477) Сепаратор СДС 531 Т-01; (200478) Сепаратор СДС 531 Т-01; 
(200479) Сепаратор СДС 531101; (200480) Сепаратор СДС 531к-01; (200481) 
Сепаратор СДС № 933; (200483) Сивушна колона; (200484) Система аварійно-
го освітлення; (200485) Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій; 
(200487) Сігма 50; (200488) Скрубер; (200489) Скрубер; (200490) Солерозчин-
ник; (200491) Спиртоловушка; (200492) Спиртоловушка; (200493) Спиртоло-
вушка бражної колони; (200494) Спиртоловушка епюраційної колони; (200495) 
Спиртоловушка ректиф.колони; (200496) СпіральнийтеплообмінникF=50м2мо
дель-СТО50.500-1; (200497) Станок деревообробний; (200498) Станок для ви-
круток; (200499) Станок заточний; (200500) Станок сверлільний; (200501) Станок 
сверлільний настольний; (200503) Станок фрезерувальний; (200504) Станок 
фрезерувальний; (200505) Станція по очистці повітря; (200506) Стапельна ба-
тарея; (200507) Таль ручна; (200509) Тельфер; (200510) Тельфер для погрузки 
і розгрузки вуглекислотних б.; (200511) Теплообмінник; (200512) Теплообмінник; 
(200513) Теплообмінник; (200514) Теплообмінник; (200515) Теплообмінник; 
(200516) Теплообмінник; (200517) Теплообмінник; (200518) Теплообмінник; 
(200519) Теплообмінник; (200520) Теплообмінник; (200521) Теплообмінник; 
(200522) Теплообмінник; (200523) Теплообмінник БРА 2 шт; (200524) Термо-
перетворювач Т-рh 13ТД-73 шк.0-50; (200525) Токарний станок; (200526) То-
карний станок; (200527) Токарний станок; (200528) Трансформатор струму 
ТПЛ-10; (200529) Трансформатор СТШ-250 СГД (380 В); (200531) Установка 
водоспиртового розчину; (200532) Установка ОУ 1200; (200533) Установка УВЖС 
в т.ч.блок конденсатора та ін; (200534) Фільтр 1 БФМ тонкої очистки бражки; 
(200535) Фільтр водяний 1,5М; (200536) Фільтр водяний 1,5М; (200539) Фільтр 
прес; (200540) Фільтр прес; (200541) Фільтр тонкої очистки бражки 1 БФМ; 
(200544) Фільтра вуглекислотні; (200545) Фонар спирту; (200546) Холодильна 
камера; (200547) Холодильна установка; (200548) Холодильник спирту; (200549) 
Холодно-паротермальний агрегат; (200550) Цистерна бензинова; (200551) Чан 
для варки олеїнової кислоти; (200552) Чан для варки хлорки; (200553) Чан для 

діамоній фосфата; (200554) Чан для діамонія фосфата; (200555) Чан для збері-
гання хлорки; (200557) Чан для карбоміду; (200558) Чан для магнезії; (200560) 
Чан для прийому спирту; (200561) Чан для розчину карбоміда; (200563) Чан із 
нержавіючої сталі для д/м V=9,56м3; (200564) Чанок з нерж, сталі для молочка 
спец,дріжджів; (200565) Чанок діамоній фосфат; (200566) Чанок карбамід; 
(200567) Чанок магнезія; (200568) Чанок на спеціалізовані дріжджі; (200570) 
Шкаф сушильний СЄШ-3М; (200571) Штабелер ЕХPERT SDJ1000.1000 кг, до 
1600 мм,230 кг; (200572) Щит котла №1; (200573) Щит котла №2; (200574) Щит 
котла №3; (200575) Щільовий рас ходомір; (200576) комутатор 3 СОМ SWITCH 
Baseline 2824; (200577) Блок безпереб. живл. АРС Smart UPS1000USB; (200578) 
ПК АМD А6-3670/А75МА/4 G (гол.бух); (200579) Комп'ютер в апартному відділі; 
(200582) Сист.блок AMD Athlon llX2 265/2 Gb/250 Gb/DVD; (200584) Насос DP 
Pumps DPN S 80-315/11-4; (200585) Насос DP Pumps DPN S 80-315/11-4; 
(200586) Сепаратор бражки; (200587) Кипятильник 6/141 ККт А 120-0,35-143 
н/ж; (200588) Насос Lawara SHOS 50-125/75/DII2G EExd IID T4 3х400В; (200589) 
Оприскувач шланговий 800/14м; (200590) Радіотермінал інтелектуальний IMod 
(шлюз); (200599) Електропогрузчик М-40814; (200600) Ємкість мелясна для 
перевезення; (200601) Ємкість перевезення спирту 05-93; (200604) Причеп 1 
ПС; (200605) Причеп 1 ПТС-9; (200606) Причеп двуосн.до тр.Т40.ПСЕФ-12,5; 
(200607) Причеп-ємкість МЖТ-10 047-57 ЕР; (200608) Причеп-ємкість МЖТ-10 
047-56 ЕР% (200609) Причеп-ємкість МЖТ-10 047-55 ЕР; (200610) Причеп-
ємкість МЖТ-10 047-53 ЕР; (200611) Причеп-ємкість МЖТ-10 047-54 ЕР; (200612) 
Причеп-ємкість МЖТ-10 047-58 ЕР; (200613) Причеп ОДАС 7687 ХЛ; (200614) 
Причеп ПСЕ-12,5; (200628) Автозаправочний Блок; (200629) Автозаправочний 
Блок; (200634) Вага; (200635) Вага; (200847) ПК Рentium 4/1024/250/PVP-
RW/256/Samsung 19"; (200848) Багатофункціонал.пристр.Canon i-SENSUS; 
(200850) Блок б/п живлення; (200851) Серверний системний блок Pentium 4 
Інтернет-сервер; (200852) Комп’ютер; (200854) ПК Pentium Dual-Core/i945/80Gb/
fdd/DVD; (200855) ПК Pentium Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200856) ПК Pentium 
Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200859)ПКсист.бл.Pent/DC2+моніт.TFT19+устр.
бесп.;(200860)ПКсист.бл.Pent/DC2+моніт.TFT19+устр.бесп.; (200863) Монітор 
22 "ASUS" VW 222U 2mc TFT; (200864) ПК Pentium IV 2.8; (200865) ПК Sempron 
2800+/512/80/FDD/CD-ROM/LC/ winXP 710N; (200866) ПК Sempron 2800+/512/80/
FDD/CD-ROM/LC/ winXP 730BF; (200867) ПК Semtron 3000+(512/80/DVD-ROM/
winXP/Office2003); (200868) ПК Сore 2Duo T6850/win XPpro; (200869) ПК Celeron 
2,6Ghz/512/80/Win XPpro/MS; (200870) Монітор Samsung SM 710; (200871) 
Принтер Cenon LBP-1120 10 ppm 60 dpi LPT/USB; (200872) Промисл. Комп'ютер 
КІМ-562-500; (200873) Серверний системний блок Рentium 3; (200874) Телефакс 
Panasonic КХ-130; (200878) Факс; (200879) ПК Pentium 4/512/250/DWD-RW/128 
Samsung; (200881) Сівалка СЗ- 3,6 А-04; (200882) Протруювач насіння; (200883) 
Розкидувач міндобрив; (200884) Сівалка УПС-8,02; (200885) Каток К-10; (200886) 
Зерноочисна машина СМ-4; (200887) Плуг Лемкен 7; (200905) ПК Аthlon ІІ Х4 
630/2*512/200/ДВД-РВ/7300/WinXP; (200906) Серверний системний блок 
Pentium 4; (330093) Агрегат передпосівний АП-6; (330096) Борона дискова "Со-
лоха"; (330205) Культиватор КПП-8; (330207) Культиватор КПСП-4; (330274) 
Оприскувач ЕКО-2000; (330285) Плуг обертовий ПО-5; (330307) Сівалка СЗ-54; 
(330309) Сівалка точного висіву СТВТ 12/8М 8-ми рядова; (500062) Дистилятор; 
(500264) Комп’ютер (монітор Philips 23.6, системний блок IT-Block); (500327) 
Комп’ютер (монітор 23.6, системний блок IT-Block G5400Work); (500837) Кому-
никація вузла витратоміра-лічильника ROTAMASS RCCT38 DIV801582; (500839) 
массовий витратомір RCCT38-DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 P10180000000120; 
(500904) Масовий витратомір 8E3B50-AAILABAFAASAD2SHA1 P10180000000117; 
(500911) Вузол витратоміра-лічильника отриманого спирту на спиртобазі; 
(500912) Вузол витратоміра-лічильника реалізованого спирту на спиртобазі; 
(500913) Насос 3L S40-125; (500970) Вузол обліку переданого спирту з вироб-
ництва на склад та реалізованого спирту зі складу "Універсал-С"; (501503) Агре-
гат грунтообробний АГ-2,7-20; (501506) Конвеєр УКЛ-1; (501507) ПК Intel Core 
i3 3240/4 (апаратне.відділення); (501508) Стабілізатор; (090527) Автомобіль 
грузовий МАЗ-64229 АВ5703ВІ; (200591) Трактор Т-170; (200592) Автомобіль 
Газель ГАЗ-33023 ВХ9430АХ; (200593) Автомобіль ГАЗ-САЗ -3507 ВХ9326АК; 
(200594) Автонавантажувач 40814 00338ТВХ; (200598) Автомобіль ГАЗ-3309 
ВХ2310ВВ; (200602) Легковий автомобіль Москвіч Іж-271501 ВХ0265АР; (200603) 
Машина МВС-4 Електропогрузчик; (200615) Трактор МТЗ-80 25532ВХ; (200616) 
Трактор Т-150К 25530ВХ; (200617) Трактор Т-40 25533ВХ; (200618) Трактор 
ХТЗТ-170-21 25529ВХ; (200619) Трактор ЮМЗ ЕО-2624А 25531ВХ; (200198) Ви-
промінювач бактериц. рециркулятор ОРБПе-5-30; (200243) Ендоскоп з блоком 
живлення; (200259) Ємність для миття посуду; (200438) Охорона сигналізація 
адмінприміщення; (200626) 31-09 218 стіл-мийка одинарна СМЛ-01 1; (200627) 
Спектрофотометр Ulab 102UV; (200631) Апарат МІТ-Л; (200636) Вага автомо-
більна; (200638) Вага ВЛР-200; (200639) Вага електронна АД 300 F; (200640) 
Вага електронна ВЄСТ – 100 з акумулятором; (200642) Веси AXIS BTU210; 
(200643) Виконуючий механізм МЕО-40-63/063; (200644) Витратомір-лічильник 
на насичену пару(стац.вар.); (200645) Витратомір-лічильник на насичену 
пару(стац.вар.); (200650) Газоаналізатор; (200652) Головний розподільчий щит; 
(200658) Економайзер; (200662) Електронний модуль; (200665) Іономер 160 М; 
(200666) Іономер І-160 М /госповірка /; (200668) Катіонітові фільтр; (200671) 
Кондиціонер; (200672) Кондиціонер; (200673) Кондиціонер; (200674) Кондиці-
онер; (200675) Кондиціонер COND Samsunq; (200676) Кондиціонер HAIER HSU-
24H03/Z; (200677) Кондиціонер НАІER HSU-09H03/Z1; (200678) Кондиціонер 
COND Samsunq; (200679) Кондиціонер HAIER; (200680) Кондиціонер настінний 
Wild Wind; (200681) Контрольний снаряд ВКА-2; (200682) Контрольний снаряд 
ВКА-2; (200683) Коректор VPT (газа); (200684) Крісла; (200687) Лабораторна 
мебель "МОЛОКО"; (200689) Лічильник; (200690) Лічильник електроний ЄMS 
A+R+5A 100B 3 F; (200691) Лічильник електроний ЄMS A+R+5A100B 3F; (200693) 
М'який набір меблів; (200697) Мебель дерев'яна; (200699) Меблевий набір (сто-
ли з тумбами (7шт) шкафи (6шт)); (200700) Механічний фільтр; (200701) Мікро-
процесорний регулятор МТР 8-15; (200702) Мікропроцесорний регулятор МТР 
8-15; (200703) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200704) Мікропроце-
сорний регулятор МТР 8-15; (200705) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; 
(200706) Мікроскоп XS-2610 монокулярн.; (200707) Міні АТС "Panasonic ККТ"; 
(200709) Мірник №10; (200710) Мірник №11; (200711) Мірник №6; (200712) 
Мірник №7; (200713) Мірник №8; (200714) Мірник №9; (200715) Мірник №12; 
(200716) Мірник №13; (200717) Мірник К7 6 А; (200718) Мірник сивушного мас-
ла; (200719) Мірник технічний №1; (200720) Мірник технічний №2; (200721) 
Мірник технічний №3; (200722) Мірник технічний №4; (200723) Набір меблевий; 
(200724) Набір меблевий (Шкафи 2шт столи 2шт стільці 4шт); (200725) Набір 
меблів; (200726) Набір меблів; (200727) Набір меблів (шкаф,тумба, столи (3шт)); 
(200728) Набір меблів (стіл 1 шт.,стільці 4шт); (200730) Набір меблів (юр.відділ); 
(200731) Набір меблів ліж. 2, мат. 2, стіл 1 шкаф2 шірма1; (200733) Набір кафів; 
(200735) Офісна лаболаторна Мемель; (200736) Офісна Мемель; (200737) Офіс-
на мебель "ВЕГА"; (200738) Офісна мебель "ПРИНЦ"; (200740) Панель ввідна 
1108; (200741) Панель ввідна 1108; (200742) Панель обліку електроенергії; 
(200743) Панель обліку електроенергії; (200744) Панель розподільча 1412; 
(200745) Панель розподільча 1412; (200746) Панель розподільча 1413; (200747) 
Панель секційна 2305; (200748) Панель торцова 1604; (200751) Перетворювач 
частоти FC302 0.55 кВт; (200753) Пневмогайковерт JАІ-0406 1/2 6 бар; (200754) 
Прибор "Чижовий"; (200755) Прилад КСД; (200756) Прилад пневмонічний ПВ 
3,2; (200762); Прилад РОС 101; (200763) Прилад РП -160-32; (200764) Прилад 
РП-160; (200765) Прилад РП-160; (200766) Прилад РП-160; (200768) Пробовід-
бірник L=500мм; (200770) Расходометр (ротаметр) H250/M10/DN15/(етилаце-
тат); (200771) Расходометр (ротаметр) H250/M10/DN15/PN40/(бітрекс); 
(200772) Расходометр OPTIMASS MFM7300K-T40/DN40/24; (200773) Рефрек-
тометр; (200775) Сейф "Бурундук"; (200778) Сепаратор непроривної продувки; 
(200780) Спектофотометр ПЭ-5400ВИ; (200783) Стіл комп’ютерний; (200784) 
Стіл лабораторний; (200787) Стіл однотумбний; (200789) Стіл однотумбний; 
(200791) Стіл однотумбний; (200795) Стіл однотумбовий; (200799) Стілець "Ме-
неджер"; (200801) Столи з приборами КНИ; (200802) Столи з приборами КНИ; 
(200803) Столи з приборами КНИ; (200804) Счетчик ЛЛТ-65Х; (200805) Счетчик 
ЛЛТИ80К; (200806) Счетчик ЛЛТИ80К; (200808) Теплообчислювач ВКТ-5; 
(200809) Термостат; (200810) Термостат сухоповітр.лабор. ТСвЛ-80; (200813) 
Трансформатор 630 КВА; (200814) Трансформатор 630 КВА; (200815) Транс-
форматор ТМ 630/10-04; (200816) Трансформатор ТМ 630/10-04; (200817) 
Трансформаторна підстанція ТМ 160/10; (200828) Холодильник "НОРД"; (200831) 
Шафа управління БРА; (200834) Щит з приладами 2-14; (200835) Щит НЦОВА 
10; (200836) Щит НЦОВА У; (200837) Ящик управління; (500263) Стерилізатор 
сухоповітряний ГП-80; (500915) Ваги лабораторні аналітичні OHAUS, PA-214C; 
(500916) Дистилятор ДЕ-10; (501430) Мірник 75; (501498) Зварювальний апарат; 
(200907) Багаторічні насадження; (200324) Металева площадка; (200325) Мета-
лева площадка для обслуговування; (200447) Піч хлібопекарська; (200449) Пло-
щадка для обслуговування; (200888) Система ранього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення людей; (200889) Будка; (200898) Кулер Х-20; (200899) 
Перехід на мелясне господарство; (501427) Пожежна сигналізація; (501696) 
Коріолісовий масовий витратомір Promass Proline E300 Dn50; (501697) Венти-
лятор ВЦ-4-70; (501698) Дефлегматор кип'ятильника; (501699) Димосос ДН 
10/4; (501700) Насос Pedrollo 4 SR8/23-PD 4; (501701) Насос АВС 80; (501702) 
Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 кВт/15000 об.хв В3В; (501703) Насос АСВН 80А з 
ел. дв. 7,5 кВт/15000 об.хв В3В; (501704) Насосний агрегат СА65-40-125/ЗТ з 
ел двигуном 3/3000 об.хв; (501705) Насосний агрегат СА65-40-125/ЗТ з ел дви-
гуном 3/3000 об.хв; (501706) Теплообмінник; (501707) Теплообмінник; (501708) 
Теплообмінник; (501709) Телеустановка; (501710) Сепаратор СДСС; (501711) 
Сортировочний чан; (501712) Резервуар Р 60; (501713) Резервуар Р 60; (501714) 
Резервуар; (501715) Пилорама; (501717) Копач бурякового комбайна.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Украї ни по Ві-

нницькій та Хмельницькій областях від 27.10.2020 № 1116 прийнято рішення про 
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта комунальної влас-
ності Бруслинівської сільської ради – будів лі складу (літ. А, А1, п/а) загальною пло-
щею 74,5 м2, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Вер-
бівка, вул. Ювілей на, 19 та перебуває на балансі Бруслинівської сільської ради, код  
за ЄДРПОУ 04329228. 
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ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27 жовтня 
2020 року № 12/01-285-РП внесено зміни до наказу регіонального відділення 
від 23 січня 2020 року №12/01-23-РП в частині визначення способу привати-
зації об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – нежитлового при-
міщення (підвальне) загальною площею 34,0 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Приютівка, вул. Залізнична, 5 
та перебуває на балансі ТОВ «Користівське хлібоприймальне підприємство» 
(код за ЄДРПОУ 00951853).

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопіль-

ській області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях від 29.10.2020 № 137 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна Залозецького місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що знаходиться за 
адресами: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1; 
Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєлкіна), 
3-1; Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєл-
кіна), 3; Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 2 та 

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 11

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКАтаТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що 
перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  Окреме майно Залозецького місця провадження 
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(080002) Адмінбудинок з прохідною, А (заг. пл. 350,6 кв.м), підвал Пд (заг. пл. 12,1 кв.м), підвал Пд1, (заг. пл. 53,6 

кв.м), (080016) Приміщення господарське №1, Б (заг. пл. 48,2 кв.м), (080017) Приміщення господарське №2, В (заг. 
пл. 44,8 кв.м), (080022) Хлів господарський, Г (заг. пл. 12,5 кв.м), (080018) Силосне господарство, Д (заг. пл. 8,8 кв.м), 
(080021) Спиртосховище, Е (заг. пл. 661,4 кв.м), підвал, Пд (заг. пл. 15,1 кв.м), (080618) Вагонна вага, Є (заг. пл. 9,1 
кв.м), підвал Пд (заг. пл. 43,6 кв.м), (080007) огорожа, 1, ворота, 2, ворота, 3, ворота, 4, (080053) Трансформаторна 
підстанція, 5, (080004) водонапірна башня, 6, (080003) артезіанська свердловина, 7, (080005) Дорога, 8, (080009) 
Підїзна колія, 9, (080463) Головний корпус сепараторного пункту, А (заг. пл. 1119,8 кв.м), підвал Пд (заг. пл. 125,7кв.м), 
гаражі, Б (заг. пл. 155,1 кв.м), адмінкорпус, В (заг. пл. 71,4 кв.м), склад, Г (заг. пл. 95,4 кв.м), мийка, С (заг. пл. 74,4 
кв.м), (080364) Адміністративний корпус, А (заг. пл. 934,2 кв.м), (080363) підвал вагової Пд1, дашок (заг. пл. 37,3 кв.м), 
(080373) Виробничий корпус, Б, (080380) Виробничий корпус (вуглекислотний цех), (080468) Виробничий корпус 
(солодовий цех) (заг. пл. 6214,1 кв.м), (080084) Трансформаторна (заг. пл. 44 кв.м), (080478) Теплиця, В (заг. пл. 
398,0 кв.м), (080479) Теплиця, Г (заг. пл. 253,1 кв.м), (080474) Будівля спиртосховища, Д (заг. пл. 793,7 кв.м), (080398) 
Зерносклад, Е (заг. пл. 1223,1 кв.м) прибудова, е, бум, е2 (заг. пл. 41,4 кв.м), підвал, Пд (заг. пл. 53,7 кв.м), (080487) 
Прибудова цех барди, е1 (заг. пл. 605,7 кв.м), (080365) Ангар, Ж (заг. пл. 257,1 кв.м), (080368) Бражна яма, З (заг. пл. 
365,4 кв.м), (080430) Насосна, И (заг. пл. 70,1 кв.м), (080453) Гаражі, К (заг. пл. 274,8 кв.м), (080414) Мазутна, Л (заг. 
пл. 43,5 кв.м), (080441) Підсобне приміщення, М (заг. пл. 245,0 кв.м), (080410) Корівник, Н (заг. пл. 415,1 кв.м), (080486) 
Хлів господарський, О, (080464) Хлів господарський (силосна яма) (заг. пл. 632,6 кв.м), (080089) Автозаправка, П (заг. 
пл. 27,2 кв.м), (080382) Гаражі, Р (заг. пл. 1064,5 кв.м), (080467) Будівля складу, С (заг. пл. 451,9 кв.м), (080415) Ме-
ханічна майстерня, Т (заг. пл. 396,7 кв.м), (080379) Ворота, 1-3, (080433) огорожа, 4, (080434) Огорожа, 5-6, (080394) 
Димова труба, 9, (080447) Замощення, І, (080443) Площадка адмінкорпусу, ІІ, (080442) Площадка автопарку, ІІІ, 
(080476) Стоянка для автомашин, IV, (080435) Очисні споруди, 10, (080466) Склад барди, Є (заг. пл. 254,1 кв.м), 
(080480) Теплиця, Ї (заг. пл. 56,2 кв.м), (080432) Огорожа старого заводу, 11, (080477) Стоянка для велосипедів, V, 
(080396) Дорога щебенева, VI, дорога (об’їзна) VII, (080397) Дорога VIII, (080013) Пожежний водоєм, (080014) По-
жежний водоєм, (080015) Пожежний водоєм, (080019) Склад-ангар (заг. пл. 2156,6 кв.м), (080001) під’їзна дорога, 
(080006) огорожа складу-ангару, (080010) Підїздна колія, (080011) Площадка складу-ангара (заг. пл. 970,0 кв.м), 
(080008) Огорожа, (080023) Автопідіймач 15т, (080024) Автопідіймач 30т, (080036) Зернова норія НЦ-50, (080046) 
Норія НЦ-50, (080051) Стрічковий конвеєр, (080148) Комунікація (трубопровід котельні), (080204) Галерея для пода-
чі барди, (080240) Зернова норія, (080322) Норія для подачі зерна, (080323) Норія НЦ-20, (080436) Парова комуніка-
ція, (080475) Спортмайданчик /споруда/, (080481) Теплотраса, (080482) Трубопроводи стічних вод, (080483) Трубо-
проводи технологічні, (080527) Норія /солод/, (080528) Норія для солоду, (080529) Норія НЦ-20, (080530) Норія НЦ-50, 
(080615) Шлагбаум WIL 4/a, (080026) Електроводонагрівач, (080027) Електрокотел ЕКО 1-24/5, (080028) Ємність ме-
талева 18м3, (080029) Ємність металева 25 м3, (080030) Ємність металева 29 м3, (080031) Ємність спиртова 10200 
дал, (080032) Ємність спиртова 11500 дал, (080033) Ємність спиртова 11500 дал, (080034) Ємність спиртова 11500 
дал, (080035) Ємність спиртова прийомна, (080037) КШП, (080038) Навантажувач КШП, (080039) Навантажувач КШП, 
(080040) Навантажувач КШП, (080041) Насос 1-СЦЛ-20-24-Г, (080042) Насос 1-СЦЛ-20-24-Г, (080043) Насос наван-
таж., (080044) Насос НЦП-6-279, (080045) Насосний агрегат ЕЦВ 6-6,3-125, (080047) Силос зерновий, (080048) Си-
лос зерновий, (080049) Силосний бак, (080050) Силосний бак, (080052) Тельфер грейферний 5т, (080055) Генератор, 
(080060) Комп’ютер Сeleron 430 1.8 GHz, (080081) Трансформатор, (080085) Шафа силова, (080087) Щит автомати-
ки, (080088) Щит електричний/розмольне відділення/, (080090) Бак під дизпаливо, (080093) Цистерна бензинова, 
(080094) Цистерна бензинова, (080109) Автонавантажувач, (080110) Автоцистерна спиртова VAN HOOL №ВО 97-26 
ХХ, (080111) Картоплекопачка однорядна, (080112) Напівпричіп №ВО 97-16 ХХ, (080113) Напівпричіп №ВО 97-17 ХХ, 
(080114) Напівпричіп АМГ №ВО 97-13 ХХ, (080115) Напівпричіп ОДАЗ 39370 №ВО 97-15 ХХ, (080116) Напівпричіп 
цистерна №ВО 97-10 ХХ, (080117) Напівпричіп-цистерна №ВО 94-25 ХХ, (080118) Напівпричіп-цистерна АРУП №ВО97-
12 ХХ, (080119) Причіп 2ПТС-4 №09302ВО, (080120) Причіп автомобільний №94-19, (080121) Причіп АПРВ №ВО 97-
11 ХХ, (080122) Розкидач МЖТ-16 б/у, (080123) Трактор екскаватор ЕО-2621, (080124) Трактор К-700А, (080125) 
Трактор МТЗ 80, (080126) Цистерна «Шварцмюллер» №97-25, (080128) Автоматика парового котла, (080129) Бак 
живильної води, (080131) Вентилятор ВДН-10, (080132) Вентилятор СО-2, (080133) Газгольдер, (080134) Газифікація 
БМР, (080137) Горілки 6 шт., (080139) Димосос ДН-10, (080140) Димосос ДН-10, (080141) Димосос ДН-12,5, (080142) 
Димосос ДН-12,5, (080143) Економайзер, (080144) Економайзер 2 шт., (080145) Ел. тельфер, (080146) Електронасос 
ЗМНС 40-160, (080147) Компресорна установка, (080149) Конденсаційна установка, (080150) Котел ДКВР 10/13, 
(080152) Мокре зберігання солі, (080153) Насос 3-400-50-2, (080154) Насос 3-400-50-2, (080155) Насос MVI 1611, 
(080156) Насос MVI 817/РМ25, (080157) Насос WILO MVI 1611, (080158) Насос АДП 25-20, (080159) Насос ВВН, (080160) 
Насос К 80-50, (080161) Насос К-20/130, (080162) Насос ПДВ 16/20, (080163) Насосний агрегат К-80-65, (080164) 
Натрій-катіоновий фільтр /2 шт./, (080165) Натрій-катіоновий фільтр /2 шт./, (080167) Паровий котел 10/13, (080168) 
Паровий котел 10/13, (080169) Паровий котел 6,5/13, (080171) Теплообмінник пластинчатий ДАН ФП-10/11 пласт/, 
(080172) Установка СО2, (080173) Фільтр, (080174) Фільтр газовий Фг-150, (080175) Щит /котельня/, (080177) Апарат 
високого тиску HD 10/25S1/286-10, (080178) Бак живильної води, (080182) Браго-ректифікаційний апарат, (080183) 
Бродильний чан, (080184) Бродильний чан, (080185) Бродильний чан, (080186) Бродильний чан, (080187) Бродильний 
чан, (080188) Бродильний чан, (080189) Бродильний чан, (080190) Бродильний чан, (080191) Бродильний чан, (080192) 
Бродильний чан, (080193) Бродильний чан, (080194) Бродильний чан №12, (080195) Бродильний чан №13, (080196) 
Бродильний чан передаточний, (080197) Бункер під зерно, (080198) Вентилятор ВКЦ 4-75, (080199) Верстак, (080200) 
Випаровувач БК F=150 м2, (080201) Вібросита, (080205) Дефлегматор F 26М2, (080206) Дефлегматор F 26М2, (080207) 
Дефлегматор ЄК ф65, (080208) Дріжжанка, (080209) Дріжжанка, (080210) Дріжжанка, (080211) Дріжжанка, (080212) 
Дріжжанка, (080213) Дріжжанка, (080214) Дріжжанка, (080215) Дробарка +Ел.двигун 4 АМУ 225М255, (080216) Дро-
барка АІДМ2Р 110, (080217) Дробілка АІДДП, (080218) Дробілка АІДДП, (080219) Дробілка ДКУ, (080220) Дробілка 
КДМ, (080221) Дробілка КДМ, (080222) Ел. двигун МО250Н4 110 кВт, (080224) Емульгатор +Ел.двигун 4 АМ11чН210817,5, 
(080225) Ємність 40м3, (080226) Ємність 40м3, (080227) Ємність 40м3, (080228) Ємність 40м3, (080229) Ємність 40м3, 
(080230) Ємність 40м3, (080231) Ємність 40м3, (080232) Ємність 40м3, (080233) Ємність 40м3, (080234) Ємність для 
барди, (080235) Ємність н/ж 25м3, (080236) Ємність н/ж 25м3, (080237) Збірник води, (080238) Збірник водно-спиртов. 
рідини, спиртовловлювач, (080239) Збірник СЕРН /2 шт./ сірчаної кислоти, (080241) Зернодробілка КДМ №3, (080242) 
Зерноочисна машина, (080243) Змішувач, (080244) Змішувач, (080245) Змішувач, (080246) Інжектор, (080247) Інжек-
тор, (080250) Колектор, (080251) Колона Д-800, (080252) Колона концентрування домішок, (080255) Конденсатор 
F=10м2, (080256) Конденсатор Е-5мг, (080262) Магнітогідродинам.резонатор з системою автом. і ручного регулю-
вання, (080264) Маточник для дріжджів, (080265) Машинка миюча MNH 4 H, (080266) МБО, (080270) Напірний бак, 
(080271) Напірний бак, (080272) Насос, (080273) Насос 3 SMHS-50-200/11, (080275) Насос DWOHS-400, (080276) 
Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (080277) Насос HD 10/25 S, (080279) Насос SM 40-200/7.5, (080280) Насос SMHS 32-
200/5/5.5, (080281) Насос SMHS 40 -200/5.5.5, (080283) Насос ЕЦВ -8-25-100, (080285) Насос ЗМ 40-200/5,5, (080286) 
Насос ЗМ 40-200/5,5, (080287) Насос ЗМ 40-200/5,5, (080288) Насос ЗМ 40-200/5,5, (080289) Насос ЗМ 40-200/5,5 
А, (080290) Насос ЗМ 40-200/5,5 А, (080291) Насос ЗМ 40-200/5,5 А, (080292) Насос ЗМ 40-200/7,5 А, (080295) Насос 
ЗМ 50-125/3, (080296) Насос ЗМ 50-125/3, (080297) Насос ЗМ 65-200/15 нерж., (080298) Насос ЗМ 65-200/15 нерж., 
(080299) Насос ЗМ 65-200/22, (080303) Насос МНІ 206 DM, (080304) Насос МНІ 206 DM, (080305) Насос РЗ 100, 
(080306) Насос СДХ 200/20, (080307) Насос СДХ/В 200/25, (080308) Насос СДХМ 120/12, (080309) Насос СДХМ 
120/12, (080310) Насос СДХМ 120/20, (080313) Насос-дозатор РDE DLX CCM 05-07, (080314) Насос-дозатор РDE DLX 
CCM 05-07, (080315) Насос-дозатор РДМ Д98/6, (080318) Насосний агрегат ВВН1-1,5 з ел. двигуном 5,5 кВт, (080319) 
Насосний агрегат ЕЦВ 8-25-100, (080320) Низькотемпературна варка, (080321) Ножиці гелетинові, (080324) Обігрі-
вач, (080325) Пересувна компресорна станція ПК СД5,25Д, (080326) Підігрівач бражки, (080327) Підігрівач води, 
(080328) Повітрозбірники /3шт/, (080330) Прес для барди, (080331) Прес для барди, (080332) Прийомний бункер /
розмол/, (080333) Резервуар Р-75, (080334) Ректифікаційна колона №2, (080335) Сепаратор А1-БМС-6, (080336) 
Сепаратор барди, (080337) Сепаратор барди, (080338) Система аспірації, (080340) Станок 1Е 614, (080341) Станок 
672 ОФ, (080342) Станок ИГ1М, (080343) Станок КА280, (080344) Теплообмінник, (080345) Теплообмінник, (080346) 
Теплообмінник /Кипятильник РК №2/, (080347) Теплообмінник ДАН ФП-31, (080348) Теплообмінник пластинч. FP-04, 
(080349) Теплообмінник пластинч. розбірн FP-04 /11 пласт/, (080350) Теплообмінник пластинчатий; (080351) Тепло-
обмінник спіральний 50м2, (080352) Теплообмінник спіральний 80м2, (080353) Теплообмінник спіральний KLSO 6-30-
610-10, (080354) Фільтр ФВ /3/, (080356) Холодильник спирту, (080357) Циклон, (080358) Циклон, (080359) Чанок 
замісу, (080360) Чанок замісу, (080361) Чанок замісу, (080401) Комп’ютер, (080402) Комп’ютер ARK 5280, (080403) 

перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618), орган управління – 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  наказами регіонального відділення Фонду державного майна 

України по івано-Франківській, чернівецькій та Тернопільській областях 
від 30.10.2020 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 
аукціонах з умовами таких об’єктів малої приватизації:

наказ № 283: окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: 
адмінбудинок, А загальною площею 752,6 м2; котельня, Б загальною площею 
79 м2; вбиральня, В загальною площею 4,3 м2; ворота № 1 площею 6 м2; огоро-
жа № 2 площею 37 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський 
р-н, м. Рогатин, вул. Кудрика, 10;

наказ № 284: соціально-культурного призначення – будинку відпочинку за-
гальною площею 80,4 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський район, 
с. Шешори, вул. Чорновола, 1/6.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 28.10.2020 № 693 при-
йнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» (код ЄДРПОУ 05828703) за 
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16 шляхом про-
дажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 28.10.2020 № 694 прийня-
то рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державної уста-
нови «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» (код ЄДРПОУ 
05468498) за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 
шляхом продажу на аукціоні.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях від 03.11.2020 № 1444 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремо-
го майна – адміністративної будівлі загальною площею 571,8 м2 за адресою: 
Полтав ська обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13, що перебуває на балансі 
Голов ного управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892), 
орган управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-

ненській та Житомирській областях від 28.10.2020 № 549 прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності, окремого майна, а саме: адміністративних 
приміщень загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнів-
ський район, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061.

Комп’ютер Core i3-2130 3.4 Ghz, (080404) Комп’ютер промисл. Р4, (080405) Комп’ютер промисловий ІРС -610, (080406) 
Комп’ютер промисловий Р3 з платами в/в, (080407) Комп’ютер промисловий Р3 з платами в/в, (080408) Комп’ютер 
промисловий Р4, (080409) Комутатор моніторів CSW-4.19, (080425) Модем 561 4ВХL/VR, (080426) Монітор 19 Samsung 
959 NF, (080427) Монітор TFT 19 Samsung 930 ВF 272, (080428) Монітор TFT 19 Samsung 931 ВF, (080429) Монітор 
TFT Samsung 710 N, (080485) УПС блок живлення, (080488) Цистерна під мазут, (080489) Цистерна під мазут, (080490) 
Цистерна під патоку, (080497) Комп’ютер SYA з проц. Athtton 1700, (080499) Принтер, (080503) Системний блок P-111, 
(080511) Вентилятор 11,2, (080512) Вентилятор ВДН-8, (080513) Вентилятор ВКЦ 4-76-6,3, (080514) Вентилятор ВЦ 
4-76-8, (080515) Вентилятор ВЦ 4-76-8, (080516) Електрощит, (080517) Замочні чанки 2 шт., (080518) Зерноочисна 
машина, (080519) Компресор АВ 300-670, (080520) Компресор фреоновий 2шт., (080521) Конденсатор фреоновий, 
(080522) Машина РО, (080523) Набір меблів /лаборат.солодового цеху/, (080524) Навантажувач КШП-6, (080525) 
Насос ВВН 3/0,4, (080526) Насос ВВН-1-3 без двигуна, (080540) Силос для солоду, (080541) Солодозворушувач, 
(080542) Таль електрична, (080543) Холодильний агрегат ФАЛ 056/7 1984, (080544) Холодильний агрегат ФАЛ 056/7 
1984, (080545) Шнек, (080548) Комп’ютер Core Duo, (080549) Комп’ютер ІТС, (080550) Комп’ютер ІТС /прийомна/, 
(080555) Монітор LG L 194WT, (080556) Монітор TFT 19 Samsung 931 ВF, (080564) Факс Панасонік, (080568) Ємність 
48м3, (080569) Ємність 48м3, (080570) Ємність 50м3, (080571) Ємність 50м3, (080572) Ємність 75 м3, (080573) Насос 
1-СЦЛ-20-24-Г, (080574) Насос АСВМ, (080575) Насос центр 2К6, (080582) Цистерна спиртова, (080583) Цистерна 
спиртова, (080584) Цистерна спиртова, (080585) Цистерна спиртова, (080586) Щит електричний, (080587) Насос 
1-СЦЛ-20-24-Г, (080588) Насос АСВМ, (080589) Насос дозатор НД -16, (080590) Прийомник спирту, (080591) При-
йомник спирту, (080592) Прийомник спирту, (080593) Прийомник спирту, (080594) Котел КСГ 100, (080596) Комп’ютер 
Intel Core DUO E7600, (080600) Комп’ютер /бухгалтерія/, (080601) Комп’ютер /бухгалтерія/, (080603) Комп’ютер СPU 
AMD Х2 2100/ (бух), (080605) Монітор, (080606) Комп’ютер Р3 733/256/, (080607) Комп’ютер СPU AMD Sempron LE, 
(080608) Модем GVC 56к, (080609) Монітор TFT BENQ, (080611) Комп’ютер ІТС-8440, (080612) Комп’ютер СPU AMD 
Sempron LE, (080614) Системний блок Pentium, (080616) Генератор холодного туману, (080617) Насос СDX /B 200/25, 
(500300) Вентилятор СО2 для солодової грядки, (500683) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500684) Систем-
ний блок IT-Block G5400Work, (501261) Насосний агрегат ЕЦВ -8-25-100, (501327) Машинка миюча ММН 00 000, 
(501328) Інжектор, (501371) Котел Е 1/9, (080095) Автокран КС 3575 №37-58, (080096) Автомашина ЗІЛ 130 №ВО 37-
52 АТ, (080097) Автомашина ЗІЛ 130 №ВО 53-86 АТ, (080098) Автомашина ЗІЛ 130 №ВО 53-96 АТ, (080099) Автома-
шина ЗІЛ 441510 №37-56, (080100) Автомашина ЗІЛ ММЗ-554 №37-48, (080101) Автомашина ЗІЛ-45150 №37-54, 
(080102) Автомашина КАМАЗ 5410 №ВО 3751 АТ, (080103) Автомашина КАМАЗ №ВО 34-59 АН, (080104) Автомаши-
на КАМАЗ №ВО 95-86 АТ, (080105) Автомашина МАЗ №37-49, (080106) Автомашина Мерседес №37-59, (080107) 
Автомашина Нубіра №83-52, (080108) Автомашина УАЗ №ВО 37-53 АТ, (080127) Автомашина Шевроле Еванда №0062, 
(080064) Перетворювач ATV 11 KW 500V TRI, (080065) Перетворювач ATV 31 7.5KW 500V TRI, (080066) Перетворювач 
ATV 31 HU 22N4 2.2kBt 500V,(080067) Перетворювач ATV 31 HU 22N4 2.2kBt 500V, (080068) Перетворювач ATV 31 HU 
30N4 3kBt 500V, (080069) Перетворювач ATV 3111KW 500V TRI, (080070) Перетворювач ATV 312.2KW 500V TRI, (080072) 
Перетворювач частоти ATV 5,5кВт, (080073) Перетворювач частоти ATV 31 2,2кВт, (080074) Перетворювач частоти 
ATV 31 5,5кВт, (080076) Перетворювач частотний ACS310-03E-17A 2-4 5,5 кВт, (080077) Перетворювач частотний 
ACS310-03E-17A 2-4 7,5 кВт, (080078) Перетворювач частотний ACS310-03E-25A 4-4 11 кВт, (080091) Бензоколонка, 
(080092) К-т бензоколонок /2 шт./, (080130) Бар’єр іскрозахисту, (080135) Газоаналізатор, (080138) Датчик темпе-
ратури ПВТ-0,1, (080151) Лічильник газу, (080166) Обчислювач об’єму газу Універсал 02, (080170) Радіотермінал 
інтелектуальний iMod (шлюз), (080176) CRISTAL MYL 15S C12 /автомат води/, (080179) Бетономішалка, (080180) Бе-
тономішалка, (080202) Газова плита, (080203) Газова плита Брест, (080223) Ел. плита Гефест, (080253) Комплект 
меблів /столова/, (080257) Контрольний снаряд, (080258) Контрольний снаряд, (080259) Контрольний снаряд, (080260) 
Корморізка, (080261) Кулер V745CST /автомат води/, (080263) Марліт, (080268) Мякий куток «Венеція», (080269) 
М’ясорубка МИМ-300, (080329) Подрібнювач кормовий, (080339) Спиртомірник 250 дал, (080355) Холодильник Мінськ 
-1700, (080367) Блок захисту котла /4шт/, (080369) Вимірювач багатоканальний УКТ 38Щ 12, (080370) Вимірювач 
багатоконт. УКТ 38Щ, (080371) Вимірювач температури ТРМ 10Щ 03-01, (080372) Вимірювач температури ТРМ 10Щ 
03-01, (080374) Витратомір dy 15, (080375) Витратомір dy 15, (080376) Витратомір dy 15, (080377) Витратомір dy 15, 
(080378) Витратомір dy 15, (080381) Газоаналізатор, (080383) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e, (080384) Датчик ваги 
F60X1tC3 NH 10e, (080385) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e, (080386) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e, (080387) Датчик 
ваги F60X1tC3 NH 10e, (080388) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e, (080389) Датчик тиску PR-28, (080390) Датчик тиску 
PС-28, (080391) Датчик тиску PС-28, (080392) Датчик тиску PС-28, (080393) Датчик тиску PС-28, (080395) Дифмано-
метр ДМ 3584 /12 шт./, (080399) Індукційний розходомір, (080400) Комплект для зважування зерна, (080411) Лічиль-
ник води WIK -125-2, (080412) Лічильник води WIK -65-2, (080413) Лічильник хол. води WIK -65-02, (080416) Маноме-
три /83 шт./, (080417) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-02-01-1, (080418) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-
02-22-1, (080419) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-13-50П, (080420) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-03-2, 
(080421) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-03-2, (080422) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-03-2,0-3-
00-0-000-220, (080423) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-03-2,0-3-00-0-000-220, (080424) Мікропроцесорний 
регулятор МТР-8-15-08-1,5Т1,5-3-00-0-00-220, (080437) Перетворювач пост. напруги ПНС-1-12-3, (080438) Пере-
творювач пост. напруги ПНС-1-12-3, (080439) ПІД регулят. техпозиційний ТРМ 12Щ, (080440) ПІД регулят. техпози-
ційний ТРМ 12Щ, (080444) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП 11-4-2-1-1 /4 шт./, (080445) Повторювач тиску 
ПД-4МІ, (080446) Повторювач тиску ПД-4МІ, (080448) Прес для перев. манометрів, (080449) Прилад КСД-3 /3 шт./, 
(080450) Прилад ТНМП /6 шт./, (080451) Прилад ФЗ /3 шт./, (080452) Прилад Ш 4540/1 /5 шт./, (080455) Регулятор 
багаток. УКт 38, (080456) Регулятор багатоканальний ТРМ 38Щ-01/4 шт./, (080457) Розходомір маси ВЛР 30 4А-ЕК-
80Ф, (080458) Ротаметр РП 0,1 ЖУЗ, (080459) Ротаметр РП 1,6 2 шт., (080460) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ, (080461) Рота-
метр РП 2,5 ЖУЗ, (080462) Ротаметр РП 2,5 ЖУЗ, (080465) Сітковий комутатор 16 port ENSW-1600 SRM, (080469) 
Спиртомір СА-2, (080470) Спиртомір СА-2, (080471) Спиртомір СА-2, (080472) Спиртомір СА-2, (080473) Спиртомір 
СА-2, (080484) Тягонапороміри /15 шт./, (080491) Щит комп’ютерного обладнання БРУ-1, БРУ-2, (080492) Щит 
комп’ютерного обладнання розм-вар в-ння, (080493) Вологомір НЕ -lite 15 культ., (080494) Вологомір ЦВЗ -3А, (080495) 
Дистилятор, (080496) Колонка капілярна FFAP, (080498) Кондиціонер з обладнанням, (080500) Регулятор РРГ-11, 
(080501) Рефрактометр ИРФ, (080502) РН-метр НІ 8314/лабораторія/, (080504) Стінка, (080505) Сушильна шафа, 
(080506) Термостат, (080507) Фотоколориметр КФЕ 3-01, (080508) Холодильник Дніпро, (080509) Хроматограф га-
зовий Кристал 2000М, (080510) Вага 5т, (080539) Регулятор температури і вологи МПР-51-03, (080546) Апарат УВЧ-
66 /каб. медичн. обслуг/, (080547) Друкарська машинка, (080551) Кондиціонер з обладнанням, (080552) Кондиціонер 
з обладнанням, (080553) Меблі «Престиж», (080557) Мягка частина, (080558) Спальня «Соната», (080559) Спальня/ 
готель/, (080560) Стерелізатор ГП-20, (080561) Столик маніпуляційний СМ-2 /медкабінет/, (080562) Стоматологічний 
стіл, (080563) Телевізор PHILIPS 21PT5408/58, (080565) Холодильник, (080566) Холодильник, (080567) Шафа медич-
на металева ШММ-2, (080576) Спиртомірник 250 дал, (080577) Спиртомірник 250 дал, (080578) Спиртомірник 75 дал, 
(080579) Спиртомірник 75 дал, (080580) Спиртомірник 75 дал, (080581) Спиртомірник 75, дал, (080595) Комод /бух-
галтерія/, (080597) Кондиціонер ВЕКО, (080599) Прихожа /бухгалтерія/, (080604) Кондиціонер ВЕКО, (080610) Сейф, 
(080619) Лічильник СТКЗ-0502, (080620) Мягкий кут Міраж, (080621) Піч 393 Т, (080622) Плита Брест, (080623) Спир-
томірник база 75,35 дал, (080624) Спиртомірник база 999,4 дал, (080625) Спиртомірник база 1000,3 дал, (080626) 
Спиртомірник база 250,55 дал, (080627) Спиртомірник база 250,6 дал, (080628) Телевізор Sharp, (080629) Холодиль-
ник, (080082) Трансформатор 480, (080083) Трансформатор 630, (080086) Шафа силова /2 шт./, (080061) Лічильник 
9 СТКЗ 10 Q 2t3m, (080079) Регулятор MRM -12 12ст . 100 В/год, (080080) Регулятор MRM-12 12ст, (080062) Модем, 
(500299) Автовага /ст.завод/ (далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕЗнахОДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1; 
Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєлкіна), 3-1; Тернопільська обл., Зборівський 
р-н, смт Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєлкіна), 3; Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 2.

ПЕрЕліК нЕрУхОМОГО МаЙна, 
що входить до складу Залозецького місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Інв. 
номер Назва Адреса 

розташування 

За-
гальна 
площа 
(м2)

Реєстра-
ційний 
номер

Функціональне вико-
ристання*

Підстава виникнення 
речового права

Форма 
власності 
та влас-
ник **

080463 Головний корпус сепаратор-
ного пункту, підвал, гаражі, 
адмінкорпус, склад, мийка

Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3-1

1641,8 24641567 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості 

Свідоцтво про право 
власності САС 498179 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080002 Адмінбудинок з прохідною, 
підвал ПД, підвал ПД1

Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

416,3 33986162 1220.9 Будівлі для кон-
торських та адміністра-
тивних цілей інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080016 Приміщення господар-
ське №1

Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

48,2 33986162 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080017 Приміщення господар-
ське №2

Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

44,8 33986162 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація
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Інв. 
номер Назва Адреса 

розташування 

За-
гальна 
площа 
(м2)

Реєстра-
ційний 
номер

Функціональне вико-
ристання*

Підстава виникнення 
речового права

Форма 
власності 
та влас-
ник **

080021 Спиртосховище, підвал Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

676,5 33986162 1252.9 Склади  
та сховища інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080022 Хлів господарський Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

12,5 33986162 1271.1 Будівлі  
для тваринництва

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080018 Силосне господарство Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

8,8 33986162 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080618 Вагонна вага, підвал Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

52,7 33986162 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498167 
від 02.09.2011

Державна
МРЕТС

080089 Автозаправка Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

27,2 25464927 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080364 Адміністративний корпус Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

934,2 25464927 1220.9 Будівлі для кон-
торських та адміністра-
тивних цілей інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080373 Виробничий корпус Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

4853,8 25464927 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080380 Виробничий корпус (вугле-
кислотний цех)

Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

221,3 25464927 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080468 Виробничий корпус (солодо-
вий цех)

Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

1139 25464927 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080382 Гаражі, Р Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

1064,5 25464927 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080398 Зерносклад, прибудова, бум, 
підвал

Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

1318,2 25464927 1271.3 Будівлі  
для зберігання зерна

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080410 Корівник Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

415,1 25464927 1271.1 Будівлі  
для тваринництва

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080414 Мазутна Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

43,5 25464927 1274,6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080415 Механічна майстерня Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

396,7 25464927 1274,6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080441 Підсобне приміщення Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

245 25464927 1274,6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080430 Насосна Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

70,1 25464927 1274,6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080365 Ангар Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

257,1 25464927 1252.9 Склади  
та сховища інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080453 Гаражі, К Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

274,8 25464927 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080466 Склад барди Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

254,1 25464927 1252.9 Склади  
та сховища інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080467 Будівля складу Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

451,9 25464927 1252.9 Склади  
та сховища інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080474 Будівля спиртосховища Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

793,7 25464927 1252.9 Склади  
та сховища інші

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080486
080464

Хлів господарський
Хлів господарський  
(силосна яма)

Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

632,6 25464927 1271.1 Будівлі  
для тваринництва

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080487 Прибудова цех барди Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

605,7 25464927 1251.5 Будівлі 
підприємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080368 Бражна яма Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

365,4 25464927 2999.9 Інші інженерні 
споруди

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080478 Теплиця Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

398 25464927 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080479 Теплиця Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

253,1 25464927 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080480 Теплиця Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

56,2 25464927 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080084 Трансформаторна Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

44 25464927 2224.3 Трансфор ма  тор-
ні станції та підстанції 
місцевих електромереж

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080363 Підвал вагової, дашок Тернопільська 
обл., смт Залізці, 
вул. Бродівська, 3

37,3 25464927 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САС 498180 
від 29.09.2011

Державна
МРЕТС

080019 Склад-ангар Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 2

2156,6 18310415 1252.9 Склади  
та сховища інші

Витяг СЕА 691340 від 
23.09.2011

Державна
МРЕТС

080011 Площадка складу-ангару Тернопільська 
обл., с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 2

970 18310415 2999.9 Інші інженерні 
споруди

Витяг СЕА 691340 від 
23.09.2011

Державна
МРЕТС

____________
* Відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 

№461;
** Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухо-
мого майна: власником майна є держава Україна в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за 
ЄДРПОУ 37471967), правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 «Деякі 
питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).

інФОрМаЦія 
про земельні ділянки Залозецького місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «УКрсПирТ»

Назва Адреса 
розташування Пл

ощ
а 

зе
ме

ль
но

ї 
ді

ля
нк

и 
(г

а)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення  
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право  
користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Тернопільська 
обл., Зборів-
ський р-н, 
смт. Залізці 24

,1
11

8

6122655300:01:001:0835 Підприємств іншої промисловості Рішення про державну реєстрацію прав  
та їх обтяжень №9041930 від 13.12.2013 
Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію прав  
та їх обтяжень №884140 від 13.12.2013

Назва Адреса 
розташування Пл

ощ
а 

зе
ме

ль
но

ї 
ді

ля
нк

и 
(г

а)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення  
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право  
користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Тернопільська 
обл., Зборів-
ський р-н, с. 
Кабарівці 5,

43
5

6122684000:01:001:1230 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості

Рішення про державну реєстрацію прав  
та їх обтяжень №23524146 від 10.08.2015 
Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 
обтяжень серія ЕЕС №249513 від 10.08.2015

Земельна 
ділянка

Тернопільська 
обл., Зборів-
ський р-н, 
с. Кабарівці

0,
09

6122684000:01:001:1286 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд під приємств 
переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості

Рішення про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №23448481 від 06.08.2015 
Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 
обтяжень серія ЕЕС №249501 від 06.08.2015

Земельна 
ділянка

Тернопільська 
обл., Зборів-
ський р-н, 
с. Кабарівці

1,
4

6122684000:01:001:1231 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості

Рішення про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень №23539946 від 10.08.2015 
Витяг з Держреєстру речових прав на нерухо-
ме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 
серія ЕЕС №249534 від 10.08.2015

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає приватизації, 
а саме:

протирадіаційне укриття площею 55,7 кв. м (інв. №080454), що знаходиться у підвальному приміщенні у складі 
Адміністративного корпусу (інв.№080364), загальною площею 934,2 кв. м.

Інформація про балансоутримувача: 
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, м. Бро-

вари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса електронної 
пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 02 грудня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року №432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 32 019 867,31 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 009 933,66 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 009 933,66 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 3 201 986,73 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 600 993,37 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 600 993,37 грн. 
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту 

ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше ніж 

70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування на них 
протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 59 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття площею 55,7 кв. м 
(інвентарний номер 080454), яке розташоване у підвальному приміщенні адміністративного корпусу (інвентарний 
номер 080364), з метою здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту у відповідності до 
вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іно-
земній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях 
Рахунок №UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок №UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок №UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil 

regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 
за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 1; Терно-
пільська обл., Зборівський р-н, смт. Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєлкіна), 3-1; Тернопільська обл., Зборівський р-н, 
смт. Залізці, вул. Бродівська (вул. Бєлкіна), 3; Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Кабарівці, вул. Тупікова, 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Близнюк Володимир Олександрович – керівник Залозецького МПД, контактний 
телефон (067) 383-72-41.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48.

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р.А. тел. (0352) 52-73-77.

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

ління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 03.11.2020 №141.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-30-000002-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 320 198,67 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 160 099,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

160 099,34 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний 
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


