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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення
продажу на аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації – не завершеного
будівництвом базару
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: не завершений
будівництвом базар.
Місцезнаходження об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д.
Найменування балансоутримувача: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05413994.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка,
вул. Соборна, 3, контактна особа: голова правління СВАТ
«Птахокомбінат «Тульчинський» Таратунський Василь Платонович, тел. (04335) 5-33-43.
Відомості про об’єкт приватизації: період будівництва
базару 1990 – 1993 роки, консервація не здійснювалася.
Збудовано двоповерхову цегляну будівлю на фундаменті
із бутобетону з перекриттям із залізобетонних плит. Оздоблення не виконувалось. Будівельна готовність на момент
обстеження становить 44 %. Площа забудови – 113,0 м2.
Право власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,0193 га. Кадастровий номер: 0524355300:02:002:0980.
Цільове призначення: 11.02 – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Обмеження та
обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право власності не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018
року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація не завершеного будівництвом базару
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432.
Покупець не завершеного будівництвом базару має відповідати вимогам, передбаченим у ст. 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 62364,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31182,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 31182,00 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в
розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6236,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3118,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3118,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умова продажу: розібрати об’єкт незавершеного будівництва та впорядкувати земельну ділянку протягом 2 років
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00
до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Таратунський Василь
Платонович, голова правління СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», тел. (04335) 5-33-43.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432)
56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ
по Вінницькій області від 21.08.2018 № 1030.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000116-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 623,64 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 311,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 311,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею
71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Гонорівське», розташованої за адресою: 24736,
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Гонорівське».
Місцезнаходження об’єкта: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезнаходження і
контактні дані): балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 71,3 м2, 1960 року побудови, не експлуатується, за призначенням
не використовується. Право власності не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,0160 га, розташована за адресою: 24736,
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2. Категорія
земель: землі сільськогосподарського призначення. Цільове призначення:
01.13 – для іншого сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер 0523280600:01:001:0121. Обмеження у використанні земельної ділянки,
встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не
зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Гонорівське», розташованої за адресою: 24736, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське», розташованої за адресою: 24736, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2, має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 17255,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8627,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8627,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1725,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 862,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 862,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3035,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у
робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, Адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018 № 1034 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000102-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни,
між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 172,55 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 86,28 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 86,28 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Вінницька
обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та перебуває
на зберіганні ТОВ «Шанс»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні загальною
площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Садовод».
Місцезнаходження об’єкта: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а.
Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
20119134. Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22866, Вінницька обл.,
Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Вокзальна, 18, контактна особа: Гребенюк
Вадим Миколайович, директор ТОВ «Шанс», тел. (04331) 2-26-46.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 97,2 м2, 1969 року побудови, не експлуатується, за призначенням
не використовується. Право державної власності не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,015 га, розташована за адресою:
22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул.Центральна, 69а, відноситься до земель сільськогосподарського призначення. Цільове призначення
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земельної ділянки не визначено. Інформація про наявність обмежень (обтяжень)
на земельну ділянку відсутня. Право власності не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та перебуває
на зберіганні ТОВ «Шанс», здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Вінницька
обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 8165,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4082,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 4082,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 816,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 408,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 408,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення 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: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у
робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, Адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

29 серпня 2018 року

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018 № 1032 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000222-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни,
між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 81,65 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 40,83 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 40,83 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації, окремого майна – будинку тваринника
площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного
капіталу СВАТ «Садовод», який розташований за адресою:
22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка,
вул. Жовтнева, 11б та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будинок тваринника площею
90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод».
Місцезнаходження об’єкта: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 90,6 м2, 1971 року побудови, не експлуатується, за призначенням
не використовується. Право державної власності не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га, розташована за адресою:
22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б, належить до земель сільськогосподарського призначення (під господарськими
будівлями та дворами). Цільове призначення земельної ділянки не визначено.
Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку відсутня.
Право власності не зареєстроване.
Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
20119134. Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22865, Вінницька обл.,
Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Вокзальна, 18, контактна особа: Гребенюк
Вадим Миколайович, директор ТОВ «Шанс», тел. (04331) 2-26-46.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод», який розташований за адресою: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває
на зберіганні ТОВ «Шанс», здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного
капіталу СВАТ «Садовод», який розташований за адресою: 22742, Вінницька
обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 11416,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5708,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 5708,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1141,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 570,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 570,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00
грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
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4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у
робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, Адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018 № 1031 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000212-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни,
між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 114,16 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 57,08 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 57,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації, соціально-культурного призначення –
їдальні з обладнанням (частини приміщень в будівлі торговельного
комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі з
№ 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень
з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання),
яка розташована за адресою: 23262, Вінницька обл., Вінницький
р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що не увійшла до статутного
капіталу КСП «Красне» та перебуває на зберіганні Пултівецької
сільської ради
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: їдальня з обладнанням
(частина приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А
загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 до
№ 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень
з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання),
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне».
Місцезнаходження об’єкта: 23262, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а.
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Відомості про зберігача: Пултівецька сільська рада. Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ 04330332. Місцезнаходження та контактні дані зберігача:
23262, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Шевченка, 7, контактна особа: Заверуха Зоя Дмитрівна, голова Пултівецької сільської ради,
тел. (0432) 58-67-31.
Відомості про об’єкт приватизації: частина приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му
поверсі з № 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2, розташовані в двоповерховій
будівлі торговельного комплексу, 1987 року побудови, не експлуатуються,
за призначенням не використовуються. Обладнання 12 одиниць: холодильник «Дніпро» 1987 р. в. – 2 од.; буфет кухонний 1987 р. в. – 1 од; холодильна
шафа ШХС-0,56С 1987 р. в. – 1 од.; кухонна машина КМ-005 1987 р. в. – 1
од.; холодильник низькотемпературний КХН-3 1957 р. в. – 1 од.; плита електрична ПЕ-6Ш 1987 р. в. – 1 од.; сервант 1987 р. в. – 1 од; картоплечистка
МОК-150 1987 р. в. – 1 од.; вітрина 1987 р. в. – 1 од.; привід ПУ-0,6 1987 р.
в. – 1 од.; пральна машина «Таврія-ЗМК» 1981 р. в. – 1 од. Стан обладнання
незадовільний, частково розукомплектований. Право власності на нерухоме
майно не зареєстроване.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації,
(місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень, тощо) інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація їдальні з обладнанням (частини приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, в т. ч.: на 1-му поверсі
з № 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1
до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання) здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець їдальні з обладнанням (частини приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, в т. ч.: на 1-му поверсі з
№ 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1
до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання) має відповідати вимогам, передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 675440,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 337720,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 337720,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 67544,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33772,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 33772,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання без збереження профілю діяльності об’єкта;
покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3690,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані обєкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по
Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –

29 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: _–
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 23262, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці,
вул. Революційна, 1а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Заверуха Зоя Дмитрівна, голова Пултівецької сільської ради, тел. (0432) 58-67-31.
Найменування організатора аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-2465. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, Адреса
електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018 № 1033 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000202-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни,
між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 6754,40 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 3377,20 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 3377,20 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі бурякопункту
площею 158,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Удицький цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля бурякопункту площею 158,9 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький
цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1-го Травня, 1.
Балансоутримувач: (найменування його місцезнаходження, контактні дані)
інформація відсутня.
Відомості про об’єкт: будівля бурякопункту, 1968 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. Кадастровий
номер 0523787600:01:000:0001. Категорія земель – землі промисловості
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.
Інформація про особу, якій належить земельна ділянка на праві власності
або на праві користування, та інформація про наявність обтяжень на дану
земельну ділянку – відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20. 30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 хвилин до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі бурякопункту площею 158,9 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального

29 серпня 2018 року

майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі бурякопункту площею 158,9 м2 має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 20 816,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –10 408,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 10 408,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 081,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 040,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 040,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 900,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення 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: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1-го
Травня, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації
державного майна РВ ФДМУ по Вінницькій області Лукашук Вікторія Василівна
тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018
№ 1035.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000213-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 208,16 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 104,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 104,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлових приміщень
їдальні-кулінарії площею 281,8 м2, що не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею
281,8 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Удицький
цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1-го Травня, 3.
Балансотримач (найменування його місцезнаходження, контактні дані):
інформація відсутня.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею
281,8 м2, 1936 року побудови, не експлуатуються та не використовуються за
призначенням. Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. Кадастровий номер
0523787600:01:000:0001. Категорія земель – землі промисловості транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення:
11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Інформація про особу,
якій належить земельна ділянка на праві власності або на праві користування, та
інформація про наявність обтяжень на дану земельну ділянку – відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлових приміщень їдальні-кулінарії площею 281,8 м2
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
Покупець нежитлових приміщень їдальні-кулінарії площею 281,8 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 16 908,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 454,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8 454,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 690,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 845,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 845,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 800,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення 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: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1-го
Травня, 3.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації
державного майна РВ ФДМУ по Вінницькій області Лукашук Вікторія Василівна
тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок, тел./факс. (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018
№ 1037.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000220-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 169,08 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 84,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 84,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна –
нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2,
що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлова будівля для продуктів загальною
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1-го Травня,2а.
Балансотримач (найменування його місцезнаходження, контактні дані):
інформація відсутня.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загальною площею
87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. Кадастровий
номер 0523787600:01:000:0001. Категорія земель – землі промисловості
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.
Інформація про особу, якій належить земельна ділянка на праві власності
або на праві користування, та інформація про наявність обтяжень на дану
земельну ділянку – відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
хвилин 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 нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
м2

Покупець нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5
має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 213,00,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 106,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 3 106,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 621,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 310,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 310,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати РВ ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення 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: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1-го
Травня, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації
державного майна РВ ФДМУ по Вінницькій області Лукашук Вікторія Василівна
тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок, тел./факс. (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 21.08.2018
№ 1036.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000231-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 62,13 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 31,07 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – недобудованої будівлі корпусу № 71, літ. А;
недобудованого складу, літ. Б; недобудованої трансформаторної
підстанції, літ. В; недобудованої будівлі, літ. Г; недобудованого навісу,
літ. Д; паркану № 1, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б (зберігач – ТОВ
«Науково-виробниче підприємство «Ріст», код за ЄДРПОУ 25221038)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Об’єкт незавершеного будівництва – недобудована будівля
корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована
трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля,
літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1, розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б (зберігач – ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Ріст», код за ЄДРПОУ 25221038).
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
об’єкт розташований у центрі м. Вільнянськ поряд із залізничним вокзалом
та поряд з трасою державного значення. Літ. А являє собою триповерхову залізобетонну будівлю. По будівлі виконано стіни, перекриття, перегородки, міжповерхові марші, покрівля та підлога відсутні. Літ. Б: фундамент залізобетонний,
стіни із шлакоблоків, міжповерхові перекриття залізобетонні, підлога бетонна,
покрівля відсутня, перекриття відсутнє. Літ. В: фундамент залізобетонний, стіни із
залізобетонних блоків, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, покрівля
відсутня, підлога відсутня. По літ. Г виконано залізобетонний фундамент. По літ.
Д виконано стіни – залізобетонні стовпи. Паркан № 1 – залізобетонний. Інженерні
мережі по ОНБ не виконувались. Ступінь будівельної готовності 50 %;
об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1,2613 га, кадастровий
номер 2321510100:14:002:0019, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; Обтяження прав на земельну
ділянку відсутні, право власності оформлено за Державою Україна в особі РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням
стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 26 вересня 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б, 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, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 831 982,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 415 991,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 415 991,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 83 198,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 599,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 41 599,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 000,00 грн протягом
30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: РВМ ФДМУ по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
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Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in
Zaporizka Oblast
Company Address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцемзнаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Софіївська, 7б.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. (061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна
Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації:
наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області від 27.08.2018 № 658;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі
UA-AR-P-2018-07-26-000111-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 319,82 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 159,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 4 159,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Закарпатській області про проведення
першого електронного аукціону з продажу об’єкта
державної власності малої приватизації – державної
частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5%
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Липчанблок»
Місцезнаходження товариства: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н,
с.Липча, вул. Вакарова, 54.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 22098117.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Пропонується до продажу: державна частка, що становить 22,5% статутного капіталу товариства.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 гривень.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД 23.32 – виробництво цегли,
черепиці та інших будівельних виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.
Виробнича діяльність товариства припинена з 01.12.2011.
Об’єкти нерухомого майна:
будівлі, а саме: виробничий цех з побутовими приміщеннями (літ. Д) загальною площею 5748,00 м2; побутові приміщення (битовки) ( літ. Е) загаль-
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ною площею 41,0 м2; склад сировини (літ. Ж) загальною площею 578,1 м2;
адмінкорпус (літ. А) загальною площею 197,1 м2; матеріальний склад (літ.
Г) загальною площею 353,5 м2; трансформаторна підстанція (ЗТП) (літ. В)
площею 17,8 м2; прохідна № 1 та № 2 (літ. Б) загальною площею 48,0 м2; насосна станція (літ. З) загальною площею 27,4 м2; паливозаправочна (літ. І)
площею 13,0 м2;
споруди, а саме: кар’єр, септик побутової каналізації цеху, септик побутової
каналізації адмінкорпусу, септик дощових вод,огорожа, телефонна лінія.
Функціональне використання будівель та споруд – виробничоадміністративне.
Право приватної власності на нерухоме майно зареєстровано за ТзОВ
«Липчанблок».
Відомості про земельні ділянки: згідно з Державним актом на право постійного користування землею від 20.02.1998, зареєстрованим в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 253
ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку за
адресою: Закарпатська область, Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54,
урочище «Полінець» загальною площею 2,8000 га для розташування виробничої бази. ТзОВ «Липчанблок» також має в користуванні на правах оренди дві
земельні ділянки для розробки кар’єру цегельного заводу загальною площею
9,3240 га, в тому числі земельна ділянка площею 5,1000 га, кадастровий номер:
2125385201:01:019:0001 та земельна ділянка площею 4,2240 га, кадастровий
номер: 2125385201:01:019:0002. Зазначені земельні ділянки розташовані за
адресою: Закарпатська область, Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54,
урочище «Полінець». Договір оренди земельних ділянок укладено 03.03.2006
на 49 років.

Основні показники господарської діяльності ТзОВ «Липчанблок»
за останні три роки та останній звітний період
Показник

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

147,5

117,7

399,1

142,9

Дебіторська заборгованість,
тис. грн

29557,3

29560,2

29536,4

29534,0

Кредиторська заборгованість,
тис. грн

34109,3

34528,8

34756,3

34889,4

Рентабельність, %

-1,5

-6,6

-2,1

-2,4

34584,5

34227,1

33635,0

33418,3

Вартість власного капіталу, тис. грн

475,2

-301,7

-1121,3

-1471,1

Величина чистого прибутку,
тис. грн

-637,2

-776,9

-819,6

-349,8

Вартість активів, тис. грн

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про екологічних
зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 28 вересня 2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 року
№432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою
КМУ від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, зі 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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими ст.
22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на
50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната № 315,
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 % здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електро-

29 серпня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10 травня 2018 року №432
(із змінами).
Покупець державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 % повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для аукціону без умов – 1 207 100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску: 120 710,00 грн.
Крок аукціону: 120710,00 грн, що становить 10 відсотків від стартової
ціни.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової ціни (знижена на 50%) – 603550,00 грн.
Розмір гарантійного внеску: 60 355,00 грн.
Крок аукціону: 6035,50 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження
стартової ціни.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 60355,00
грн.
Розмір гарантійного внеску – 6035,50 грн.
Крок аукціону: 603,55 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження
стартової ціни.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходження: 88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок в
Ужгороді: (0312) 61-38-83, Адреса електронної пошти: refor_21@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області
Рахунок: № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області
Рахунок: № 37316006018418 в ДКСУ
Код згідно ЄДРПОУ 22111310
МФО 820172;
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантійного внесків
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари
США)
Payment in foreign currency (USD):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25203053800198
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without fail
the purpose of payment)

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати за що

Receiver: The Regional office of the State
Property Fund of Ukraine in Zakarpattia region
Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod town,
Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Account: 25202053800058
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
01001,Ukraine
MFO 312378
SWIFT: PBANUA2X
YeDRPOU code: 22111310
Purpose of payment: (please, indicate without fail
the purpose of payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться
за курсом Національного банку України на день сплати.
Payment for the purchased object in foreign currency According to exchange
rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000149-1.
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Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять)
календарних днів (від дати опублікування інформаційного повідомлення);
аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35
(тридцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного
повідомлення).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майдансик і з якими адміністратор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації державної власності – пакета акцій
розміром 99,6667 % статутного капіталу ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
1. Інформація про об’єкт приватизації
h Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «УЗВБ»).
Місцезнаходження товариства: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Будівельна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00177158.
Розмір статутного капіталу товариства – 11 196 650,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості у кількості 44637304 штук,
що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018 – 48
осіб.
Види діяльності за КВЕД:
42.99. Будівництво інших споруд, н.в.і.у. (основний);
42.91 Будівництво водних споруд;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
43.31 Штукатурні роботи;
43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
43.91 Покрівельні роботи;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
42.11 Будівництво доріг і автострад.
ПрАТ є генеральним підрядником по будівництву шахти-новобудови № 10
«Нововолинська».
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):
Продукція (роботи, послуги)
Будівельно-монтажні роботи, всього
з них:
власними силами
субпідрядні організації

Одиниця виміру За 2017 рік За І півріччя 2018 року
тис. грн.
56 389
9107,9
тис. грн
тис. грн

1 463
54 926

184,9
8923,0

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутні.

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «УЗВБ»
за останні три роки та останній звітний період

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)
Первісна вартість основних фондів
Залишкова вартість основних фондів
Знос основних фондів
Балансовий прибуток (збиток)
Величина чистого прибутку (збитку)

Одиниця
І півріччя
2015 рік 2016 рік 2017 рік
виміру
2018 року
тис. грн 93986
45768
58659
7841
тис. грн 172667 172676 102709
100573
тис. грн 23994
22740
12241
10869
%
86,1
86,8
88,1
89,2
тис. грн -48570 -56965 -72997
- 75654
тис. грн -6422
-8395 -16032
- 2657

Рентабельність
Вартість активів
Вартість власного капіталу
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість

%
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Показник

-7,9
46659
-7738
15888
52803

-18
38530
-16133
9262
53724

-27
26127
-32165
4999
57899

- 18
28256
- 34822
6095
62685

Станом на 01.07.2018 у ПрАТ «УЗВБ» наявні прострочені заборгованості:
із заробітної плати – 3833,9 тис. грн, по страхових внесках (пільгові пенсії) –
12666,5 тис. грн, по єдиному внеску – 1919,2 тис. грн.
Основні засоби ПрАТ «УЗВБ» перебувають в податковій заставі.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки,
на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:
У складі ПрАТ «УЗВБ» обліковується 47 будівель, які використовуються для
здійснення господарської діяльності, а саме:
за місцезнаходженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна,
1, 1а: адміністративна будівля ПКБ: загальною площею 1242,1 м2; гараж для
автомобілів: загальною площею 45,5 м2;
за місцезнаходженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62:
будівля адміністративного цеха загальною площею 1027,9 м2; будівля побутового приміщення (лазня, роздягальня) загальною площею 182 м2; прибудова
до гаража (склад) загальною площею 64 м2; прохідна будка (охоронне приміщення) загальною площею 15,8 м2; відкритий склад для збереження балонів
(тимчасове) загальною площею 12 м2;
за місцезнаходженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська,
77: будівля складу загальною площею 767,4 м2; приміщення сантехмайстерні
загальною площею 477,1 м2;
за місцезнаходженням: Львівська обл., Сокальський р-н, смт Межиріччя,
вул. Шахтарська, 47: автогараж загальною площею 828,3 м2; компресорна
загальною площею 34,6 м2; котельня стара загальною площею 131,1 м2; насо-
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сна загальною площею 26,8 м2; побутова стара (адміністративна) загальною
площею 393 м2; прохідна з вагою (охоронне приміщення, для зважування автомобілів з вантажем) загальною площею 132,6 м2; трансформаторна загальною
площею 53,9 м2; гараж для легкового транспорту загальною площею 178,9 м2;
склад нафтопродуктів та мазути загальною площею 1325,5 м2; склад обладнання загальною площею 528,6 м2; склад паливно-мастильних матеріалів загальною площею 201 м2; склад протипожежний загальною площею 34,7 м2; склад
сипучих матеріалів (відкритий) загальною площею 3041,4 м2; склад сипучий
матеріалів (під накриттям) загальною площею 1555,6 м2, туалети загальною
площею 5,9 м2; вагон побутовий (тимчасове);
за місцезнаходженням: Волинська обл., м. Нововолинськ, шахта № 10
«Нововолинська»: приміщення бетонно-розчинного вузла загальною площею
142 м2; об’єкти тимчасового призначення: будки – 3 столярні, 2 металеві; вагони – 11 побутові, 1 польовий;
за місцезнаходженням: Волинська обл., смт Шацьк, ур. Гряда: 3 дерев’яні
будиночки бази відпочинку (2 для проживання людей): загальною площею
166 м2 та 89 м2; 1 – для приготування їжі (кухня) загальною площею 26 м2;
за місцезнаходженням: Львівська область, м. Червоноград, вул. Богуна,
3: гуртожиток загальною площею 2112,8 м2 (проводиться робота з передачі в
комунальну власність м. Червонограда).

Майнові активи ПрАТ розташовані на земельних ділянках:
Місцезнаходження
земельної ділянки
Львівська область,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 77
Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул. Львівська,62
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а

Кадастровий
номер

461180000:
06:003:0012
461180000:
02:011:0030

Площа
Цільове приділянзначення
ки, га
0,7389 Обслуговування будівель
і споруд
1,2245 Обслуговування будівель
і споруд
0,3137 Обслуговування будівель
і споруд

Правовстановлюючі
документи
Акт на право постійного
користування землею № 103
від 10.02.1999
Договір оренди земельної ділянки № 4611800000063 від
02.11.2016
Договір Документи на стадії
оформлення

Львівська область,
4624883500:
Сокальський район,
10:000:0943
с. Межиріччя, вул. Шахтарська, 47

6,4208

Обслуговуван- Документи на стадії оформня будівель
лення
і споруд

Львівська область,
м. Червоноград,
вул. Богуна, 3
Волинська область,
смт Шацьк, ур. Гряда

4611800000:
02:011:0055

0,1346

0725755100:
03:016:0594

0,1576

Обслуговування Договір оренди земельної дігуртожитку
лянки № 4611800000073 від
29.07.2015
Обслуговування Договір оренди земельної
бази відподілянки № 040609300002 від
чинку
11.01.2006

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо:
У 2017 році та І півріччі 2018 року товариство не здійснювало викидів та
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2018 року, час проведення
аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» у кількості 44637304
штуки, що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення
25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «УЗВБ», що є випущеними у бездокументарній
формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 11159326,00 грн (одинадцять мільйонів сто п’ятдесят
дев’ять тисяч триста двадцять шість гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5579663,00 грн (п’ять мільйонів
п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 5579663,00 грн (п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят
дев’ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 00 коп.).
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1115932,60 грн (один мільйон сто п’ятнадцять тисяч
дев’ятсот тридцять дві гривні 60 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 557966,30 грн (п’ятсот п’ятдесят сім
тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 557966,30 грн (п’ятсот п’ятдесят сім тисяч
дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» розміром 99,6667 % зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання
договору купівлі-продажу, та освоєння нових видів продукції, робіт, послуг;
погашення протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права власності на
пакет акцій ПрАТ заборгованості із заробітної плати, яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
погашення протягом 1 (одного) року від дати переходу права власності на
пакет акцій ПрАТ простроченої кредиторської заборгованості товариства перед
бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільовими фондами, яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини
першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його
дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного
договору в установленому законодавством порядку з обов’язковим урахуванням
положень галузевої угоди, та його виконання;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для акціонерного товариства, у встановленому законодавством порядку (у разі визначення їх для підприємства);
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону
України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів
з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;
здійснення заходів з передачі об’єктів житлового фонду (гуртожитків) до
комунальної власності.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань (у разі визначення їх для підприємства), становить п’ять років від дати переходу права власності на пакет
акцій товариства.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ «УЗВБ» можна
з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Будівельна,1. Контактна особа на підприємстві:
в. о. Голови правління ПрАТ Чигрін Ігор Володимирович, роб. телефон/факс
(03249) 2-30-74.
Організатор аукціону – РВ ФДМУ по Львівській області. Адреса: 79007,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки
на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти – lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ реформування власності, продажу
пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська
Ірина Богданівна, тел. (032) 261-66-02, 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 22 серпня 2018
р. № 01208.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-24-000023-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 111593,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
55796,63 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на етапі подання цінових пропозицій – 55796,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва «Газопровід високого тиску
для газифікації населених пунктів зони НЕС Первомайського
району», що перебуває на балансі Управління капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва «Газопровід високого тиску для газифікації
населених пунктів зони НЕС Первомайського району».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Первомайський район.
Найменування балансоутримувача: Управління капітального будівництва
Миколаївської облдержадміністрації, ЄДРПОУ 04013962.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Миколаїв,
вул. Велика Морська, 42, тел./факс (0512) 37-94-98, тел. 37-94-36, e-mail:
ukb@mk.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: будівництво здійснювалося протягом 2001–2002 років, з 2003
року будівництво припинено. Прокладено 11,639 км газопровідної сталевої
труби до сіл Чаусово та Чаусово-2. Наявні факти розбирання об’єкта, також наявні зовнішні корозійні тріщиноподібні дефекти сталевої труби, які утворилися
через відсутність катодного захисту газопроводу та в зв’язку з неексплуатацією
більше 10 років. Наземні установки засувок («задвижок») та їх огорожа не виконувалися. Будь-які наземні споруди, огорожі, встановлення обладнання не
виконувалися. Земельна ділянка не відводилася.
Рівень будівельної готовності – 33 %.
Фотографічне зображення об’єкта: відсутнє.
2. Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 вересня 2018 року, електронний
аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, у час, визначений в електронній
торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з документами по
об’єкту можна в робочі дні в Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в
робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 4704-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:
1836762,00 грн (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч сімсот шістдесят
дві гривні).
Розмір гарантійного внеску: 183676,2 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 918381,00 грн ( дев’ятсот вісімнадцять тисяч триста вісімдесят одна гривня).
Розмір гарантійного внеску: 91838,1 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
918381,00 грн ( дев’ятсот вісімнадцять тисяч триста вісімдесят одна гривня).
Розмір гарантійного внеску: 91838,1 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на
остаточну ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
розібрати ОНБ в термін 1 (один) рік з моменту переходу до нового власника
права власності на об’єкт приватизації;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40, 47-04-16, web-сайт:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@
gmail.com.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного
внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби
України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО 826013, Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, Код ЄДРПОУ 20917284, суми
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184003000049, в Головному Управлінні Державної казначейської служби
України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО 826013, Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, Код ЄДРПОУ 20917284,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 21.08.2018 № 295-п «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації» об’єкта незавершеного будівництва «Газопровід
високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС Первомайського
району», що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та розташований Миколаївська обл., Первомайський р-н.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000006-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової ціни, що становить 18367,62 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні
1% стартової ціни, що становить 9183,81 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна – «Будівля колишньої пошти
загальною площею 58,7 м2», за адресою: Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Бочковича, 99
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
«Будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 99.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля у віддаленій частині м.
Подільськ. Тривалий час не використовується, перебуває в занедбаному стані
та потребує капітального ремонту. Інженерні мережі відсутні.
Балансоутримувач: відсутній (ВАТ «Котовський цукровий завод», ліквідовано
в процесі банкрутства, Код ЄДРПОУ 00372782).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась. Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,0139 га.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини:
договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 вересня 2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 156 148,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 78074,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 78074,0 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов –15 614,8 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 807,4 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій –7 807,40 грн.
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Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Одеській області
Рахунок №37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091;
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Одеській області
Рахунок №37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20984091
в іноземній валюті:
в доларах США
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Рахунок №25207300254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N.A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: №25207300254508
Bank of Receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091;
в ЄВРО:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок за об’єкт
приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt am Main 4008865941/01 COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of Receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the object of
privatization.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування
об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, 731-72-62. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти:
odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Одеській області від 22.08.2018 № 1004 (протокол № 1 засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000018-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта;
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аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону – 1561,48 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 780,74 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 780,74 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
спортивна база відпочинку «Портовик»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – Спортивна база відпочинку
«Портовик».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне,
вул. Польова, 19.
Відомості про об’єкт: база діюча, розташована на східному березі озера
Ялпуг у межах прибережної захисної смуги, встановленої навколо озера, в 28
км від міста Ізмаїл. Площа території бази становить 4,09 га. До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних корпуси (529,7 м2; 132,8 м2;
246,3 м2), адміністративна будівля (51,3 м2), павільйон відпочинку (88,6 м2), 5
будинків відпочинку по 17,3 м2 кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий
блок (42,5 м2), прохідна (29,5 м2), човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна
підстанція (6,1 м2), тир з більярдом (77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з кіоском, бесідки – 11 штук, вбиральні – 3 штуки, навіси – 2 штуки, душ, приміщення
ГСМ, зливні ями та надвірні споруди, плавзасоби, обладнання, інвентар. Наявна
водонапірна вежа Рожновського. Питна вода відсутня.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Адреса: вул. Набережна Луки Капікраяна, 4, м. Ізмаїл, Одеська
обл., 68609, код за ЄДРПОУ 38728402, тел. (04841) 2-06-45, e-mail: vd@izm.
uspa.gov.ua.
Відомості про земельні ділянку:
1. Кадастровий номер: 5122084800:01:001:0426. Площа – 4,09 га.
Вид права: право постійного користування. Користувач: Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт». Земельна ділянка надана в
постійне користування відповідно рішення Озерненської сільської ради народних депутатів від 30.11.1995 № 34. Види обмеження у використанні земельної
ділянки: на земельну ділянку площею 0,2417 га встановлено обмеження – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, на площу 4,0900 га
встановлено обмеження – охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини,
водоохоронна зона, прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та
на островах; на площу 1,5266 га встановлено обмеження – санітарно-захисна
зона навколо об’єкта. Цільове призначення: І.10.08 – для культурно-оздоровчих
потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Категорія земель: землі
водного фонду. Вид використання: розміщення спортивної сезонної бази відпочинку «Портовик».
2. Кадастровий номер: 5122084800:01:001:0381. Площа – 0,2534 га.
Вид права: право постійного користування. Користувач: Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт». Земельна ділянка надана
в постійне користування розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 07.02.2011 № 63/А-2011. Розташована земельна ділянка за межами
населеного пункту (Адреса: Одеська обл.,Іхзмаїльський р-н, Ожерненська сільська рада). Цільове призначення: для обслуговування існуючої бази відпочинку
«Портовик» (водопровідна башта Рожновського та інженерні мережі). Види обмеження у використанні земельної ділянки: дотримання режиму використання
земель для охоронних і санітарно-захисних зон.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини:
договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 вересня 2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами,
без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 1752100,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 876050,00;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 876050,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону – 175210,0 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 87605,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 87605,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Зберігання профілю діяльності та забезпечення функціонування спортивної бази відпочинку «Портовик» не менше 5 років з метою оздоровлення та
відпочинку населення, у т. ч. дітей.
2. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства, у т. ч. своєчасна виплати заробітної плати не нижче
мінімального рівня.
3. Зберігання протягом 5 років кількість робочих місць, які склалися на час
укладання договору купівлі-продажу.
4. Створення щороку протягом 5 років сезонних робочих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не менше 7 одиниць.
5. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
6. Дотримання санітарних та протипожежних норм і правил експлуатації
спортивної бази відпочинку «Портовик».
7. Забезпечити використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області
Рахунок № 37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області
Рахунок № 37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20984091
в іноземній валюті:
в доларах США:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Рахунок № 25207300254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N. A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: № 25207300254508
Bank of Receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
Code YeDRPOU: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
в ЄВРО:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок за об’єкт
приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt am Main 4008865941/01 COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of Receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
Code YeDRPOU: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the object of
privatization.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування
об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або балансоутримувача.
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Найменування організатора аукціону: РВ ФДМУ по Одеській області. Адреса: 765012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-28, телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-72-62. Час роботи регіонального
відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Одеській області від 16.08.2018 № 984 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000020-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону – 17521,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8760,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8760,5 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі
(будинок ветеранів) площею 335,8 м2, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлова будівля (будинок ветеранів)
площею 335,8 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): окремо розташована нежитлова одноповерхова будівля літ. А-1,
що складається із приміщень № 1-26. Фундамент стрічковий бетонний; стіни
цегляні; перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні мазані; покрівля азбестоцементна; підлога дощата; вікна дерев’яні; двері дерев’яні; внутрішнє опорядження – побілка, штукатурка, пофарбування, керамічна плитка, шпалери;
зовнішнє опорядження – пофарбування; інженерне обладнання – опалення –
відсутнє (демонтоване); вентиляція природня; водопровід – відсутній (демонтований); каналізація – відсутня (демонтована); електропостачання – відсутній
(демонтований); газопостачання – відсутнє. Загальна площа – 335,8 м2. Рік побудови – 1962 р. Об’єкт розташований в центральній частині села. Технічний
стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує
самостійно.
Право власності зареєстровано 24.07.2018 № 1606716853206.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: вул. Молодіжна, 33, с. Пустовійтове
Глобинського району Полтавської обл.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження
і контактні дані): Пустовійтівська сільська рада за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 2, тел. (05365) 3-11-31.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 21 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
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стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі (будинок ветеранів) площею 335,8 м2 за
адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна,
33 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII, Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 40500,0 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 20250,0 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 20250,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4050,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2025,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 2025,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
За результатами електронного аукціону, на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі (будинок ветеранів) площею 335,8 м2, що розташована
за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений
в договорі купівлі-продажу в розмірі 2288,00 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім
грн 00 коп.) гривень, в місячний термін після підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд.
1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
Code YeDRPOU: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове,
вул. Молодіжна, 33.
ПІБ контактної особи на об’єкті: секретар Пустовійтівської сільської ради
Погребець Наталія Володимирівна, тел. (067) 435-12-99.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтавській області,
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті РВ ФДМУ по Полтавській області, у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

14

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській області від 22.08.2018
№ 545.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000028-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 405,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 202,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 202,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні
площею 150,2 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35
Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої лазні площею
150,2 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35.
Дані про об’єкт нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова будівля колишньої лазні. Фундамент бутовий;
стіни цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шифер; внутрішнє
оздоблення приміщення – стіни – без оздоблення, частково відсутні; стеля –
без оздоблення; підлога – бетон; прорізи – відсутні; інженерне обладнання –
опалення – відсутнє; водопровід – відсутній; електропостачання – відсутнє;
газопостачання – відсутнє. Загальна площа – 150,2 м2. Рік побудови – 1962 р.
Технічний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує
самостійно.
Право власності зареєстровано 24.07.2018 № 1606492353206.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: вул. Молодіжна, 33, с. Пустовійтове,
Глобинського району Полтавської обл.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження
і контактні дані): Пустовійтівська сільська рада за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 2, тел. (05365) 31-1-31.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 21 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16. 45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація нежитлової будівлі колишньої лазні площею 150,2 м2, що перебуває за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», від 18.01.2018 № 2269-VIII, Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 17000,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8500,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8500,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1700,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 850,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 850,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
За результатами електронного аукціону, на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні площею 150,2 м2, що розташована за
адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна,
35, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення
оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1900,00 (одна тисяча дев’ятсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK”
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
Code YeDRPOU: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове,
вул. Молодіжна, 35.
ПІБ контактної особи на об’єкті: секретар Пустовійтівської сільської ради
Погребець Наталія Володимирівна, тел. (067) 435-12-99.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтавській області,
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті РВ ФДМУ по Полтавській області, у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській області від 22.08.2018
№ 543.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 170,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 85,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 85,0 грн.
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Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні
з сараєм, що розташовані за адресою: 39255, Полтавська обл.,
Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24, балансоутримувач
відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова
будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо).
Загальна площа приміщень: 252,4 м2.
1. Будівля лазні площею 152,0 м2, рік побудови – 1980. Стіни – цегла, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/бетон, підлога – бетон, дощата, фундамент – цегла.
Сарай площею 11,9 м2, рік побудови – 1980. Стіни – цегла, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/бетон, підлога – бетон, фундамент – цегла.
2. Котельня площею 72,6 м2, рік побудови – 1970. Стіни – цегла, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/бетон, підлога – з/бетон. плити, дощата,
фундамент – цегла.
Сарай площею 15,9 м2, рік побудови – 1980. Стіни – цегла, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/бетон, підлога – ґрунт, фундамент – цегла.
Загальний стан об’єкта – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування:
Можливе подальше використання – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано № 19845393 від 31.03.2017.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Об’єкт державної власності – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова
будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм, розташована на території Лучківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини.
Договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):
Балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 21 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16. 45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля
котельні з сараєм, що розташовані за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ПДВ):
аукціону з умовами – 57181,22 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 28590,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 28590,61 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
аукціону з умовами – 5718,12 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2859,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 2859,06 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
Покупець об’єкта державної власності об’єкта малої приватизації окремого
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм, що розташовані за адресою: 39255,
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24, зобов’язаний
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта
приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівліпродажу, в розмірі 3000,00 (три тисячі грн 00 коп.) гривень в місячний термін
після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019, код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401,
Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
Code YeDRPOU: PBANUA2Х
Code YeDRPOU 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки,
вул. Лісова, 24.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Лучківської сільської ради – Камінська Наталія Володимирівна, тел. (098) 908-07-10.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтавській області,
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті РВ ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській області від 22.08.2018
№ 537.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000162-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 571,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 285,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 285,90 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
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на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною
площею 340,9 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
м. Лубни, просп. Володимирський, 94 та обліковується
на балансі ЗАТ «Лубнимеблі» (код за ЄДРПОУ 00275042)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо).
Нежитлова будівля, рік побудови – 1958. Елементи будівлі: стіни – цегла,
покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога – плитка, фундамент – з/б
блоки. Електропостачання – в наявності.
Функціональне використання та умови користування – за призначенням.
Право власності зареєстровано № 22765303 від 05.10.2017
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації.
Площа земельної ділянки – 6,3706 га. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Форма власності – комунальна. Земельна ділянка передана в тимчасове користування ЗАТ «Лубнимеблі» на підставі договору від 26.11.1996.
Кадастровий номер земельної ділянки – 5310700000:02:069:0033.
Власник земельної ділянки – територіальна громада міста Лубни в особі
Лубенської міської ради Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ЗАТ «Лубнимеблі» (код за ЄДРПОУ 00275042), Полтавська
обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94, арбітражний керуючий – ліквідатор – Болтік С. М., тел. (067) 532-04-17.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 21 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16. 45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової
будівлі загальною площею 340,9 м2, що розташована за адресою: Полтавська
обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ПДВ):
аукціону без умов – 3805,63 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1902,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1902,82 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
аукціону без умов – 380,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 190,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 190,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
Code YeDRPOU: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий – ліквідатор ЗАТ
«Лубнимеблі» – Болтік Сергій Михайлович, тел. (067) 532-04-17.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтавській області,
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті РВ ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській області від 22.08.2018
№ 541.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000068-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 38,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19,02 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 19,02 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.».
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації окремого майна – нежитлової будівлі літ. А-1, загальною
площею 186,5 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває
на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код за ЄДРПОУ 00845855)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1,
загальною площею 186,5 м2 (далі –об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а.

29 серпня 2018 року

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):
одноповерхова нежитлова будівля, рік побудови – 1973. Загальна площа
приміщень: 186,5 м2.
Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – з/бетон.
плити, підлога – бетон, керамічна плитка, фундамент – цегла. Опалення – автономне, вентиляція – природна, водопровід – в наявності (зруйновано), каналізація – в наявності (зруйновано), електропостачання – в наявності (зруйновано),
газопостачання – відсутнє.
Загальний стан об’єкта – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування:
можливе подальше використання – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано № 16265096 від 30.08.2016.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Оржицький р-н,
с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Об’єкт державної власності – нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 186,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове,
вул. Шевченка, 7/1а, розташована на території Золотухинської сільської ради
Оржицького району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):
СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код за ЄДРПОУ 00845855), с. Тарасенкове,
Оржицький р-н, Полтавська обл.. тел.: 9-31-10, 9-31-22.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 21 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною
торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – нежитлова
будівля літ. А-1, загальною площею 186,5 м2, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 36400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 18200,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
аукціону з умовами – 3640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1820,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1820,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
Покупець об’єкта державної власності об’єкта малої приватизації окремого
майна – нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 186,5 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка,
7/1а, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення
оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2100,00 (дві тисячі сто грн 00 коп.) гривень в
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
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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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд. 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
Code YeDRPOU: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове,
вул. Шевченка, 7/1а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор СТОВ Агрофірма «Оржицька» –
Несен Валентин Володимирович, тел. 0503056655.
Найменування організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтавській області,
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті РВ ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській області від 22.08.2018
№ 539.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000083-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами –364,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 182,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 182,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.».

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного
будівництва, законсервованого об’єкта – школи
за адресою: 34520, Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва,
законсервований об’єкт – школа
Місцезнаходження об’єкта: 34520, Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю незавершеного будівництва. Стіни зведені з цегли, покриття – з залізобе-
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тонних плит, покритих руберойдом. Перекриття між поверхами – залізобетонні
плити. Перестінки – цегляні, міжповерхові сходи – бетонні, вхідні сходи – бетонні, частково зруйновані. Опоряджувальні роботи, комунікації, підлоги, віконні
та дверні прорізи і роботи з благоустрою прилеглої території не виконувались.
Готовність об’єкта становить 46%. Експлуатація елементів будівлі можлива за
умови проведення їх ремонту.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва,
належить до земель житлової та громадської забудови, земельні угіддя «забудовані землі, в тому числі землі громадського призначення».
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/
закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо
об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться
повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими
статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на електронному аукціоні – 2 124 500 грн 00 коп. (два мільйона сто двадцять чотири
тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ
Розмір гарантійного внеску – 212 450, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 062 250 грн 00 коп. (один мільйон шістдесят дві тисячі
двісті п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 106 225, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 1 062 250 грн 00 коп. (один мільйон шістдесят дві тисячі двісті
п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 106 225,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови аукціону:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі
20%, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню ФДМУ по Рівненській
області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної
оцінки в сумі 8 800 гривень (вісім тисяч вісімсот) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (додаток № 1).
4. Додаткова інформація.
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4) Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону,
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній
торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Рівненській області від 23.08.2018 № 396 (протокол № 7 засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: ID: UA-AR-P-2018-07-25-000099-1.
Період між аукціоном:
аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного
повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 21 245, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить
1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 10 622, 50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 10 622, 50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва,
законсервованого об’єкта – лазні загальною
площею 266,4 м2 за адресою: Рівненська обл.,
Дубровицький р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва,
законсервований об’єкт – лазня загальною площею 266,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Велюнь,
вул. Садова, 8а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою незавершене будівництво лазні загальною площею 266,4 м2. Фундамент – залізобетонні блоки. Стіни та перегородки цегляні, місцями випадання та руйнування цеглин.
Перекриття та покриття відсутні. Інженерне забезпечення відсутнє. Відсоток
будівельної готовності – 26,4 %. Загальний стан об’єкта характеризується, як
незадовільний.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва,
належить до земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські землі, у тому числі: під господарськими будівлями і дворами).
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/
закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
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міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо
об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться
повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими
статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на електронному аукціоні – 53 500 грн 00 коп. (п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень
00 коп.)
Розмір гарантійного внеску – 5 350, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26 750 грн 00 коп. (двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 2 675, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 26 750 грн 00 коп. (двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 2 675,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744, 60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 20%, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню ФДМУ по Рівненській
області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі – 8 800 гривень (вісім тисяч вісімсот) протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
1) Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області
МФО 833017, м. Рівне;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 6233-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронyого аукціону,
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній
торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Рівненській області від 23.08.2018 № 395 (протокол № 6 засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000095-1.
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Період між аукціоном:
аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного
повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 535,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить
1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 267,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) – 267,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів,
що обліковувалась на балансі ВАТ «Комунар», у складі:
30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна
огорожа за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н,
смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів,
що обліковувалась на балансі ВАТ «Комунар», у складі: 30-тонна
вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа (далі –
об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: будівля 30- тонної вагової одноповерхова, цегляна, 1 групи капітальності, 1983 року побудови, пожежне водоймище – споруда із залізобетонних
плит 1983 року побудови, шлакобетонна огорожа – споруда, 1983 побудови з
шлакобетону та цегляних стовпчиків, довжиною 64 пог.м, висотою – 1,3 м з
металевими автомобільними воротами 6,0х2,4. Група інвентарних об’єктів не
перебуває в оренді. Право власності на об’єкт зареєстровано 13.12.2017, реєстраційний № 1442209068218 за державою в особі РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2597
га (кадастровий № 6821855300:00:001:0080). Цільове призначення земель – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Право
державної власності на земельну ділянку зареєстровано13.06.2017 за РВ ФДМУ
у Хмельницькій області. Реєстраційний номер 1275252268218.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами:
35086,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 3508,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 17543,00 (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1754,30 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
17543,00 грн (без ПДВ).
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Розмір гарантійного внеску: 1754,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Відшкодувати регіональному відділенню послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4 000,00 грн
у місячний строк з дати укладення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, Адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382)
72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15, у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № 37314021016420, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код за ЄДРПОУ 14360570,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-27-000018-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 350,86 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
175,43 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації – окремого майна – адміністративно-господарське
приміщення загальною площею 65,3 м2 (будівля літ.А-1),
що перебуває за адресою: Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11
та обліковується на балансі Хмельницького обласного
управління водних ресурсів, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: адміністративногосподарське приміщення загальною площею 65,3 м2
(будівля літ. А-1) (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11.
Балансоутримувач: Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, код
за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною площею
65,3 м2 (будівля літ. А-1) – окремо розташована кам’яна будівля, у тому числі
підвал (погріб) площею 20,6 м2. З поміж інженерних мереж об’єкт забезпечений
електропостачанням і пічним опаленням. Рік побудови – 1973. Об’єкт не перебуває в оренді. Право державної власності на об’єкт зареєстровано за державою
в особі Державного комітету України по водному господарству від 07.05.2009
реєстраційний № 27221035. Об’єкт приватизації розташований на земельній
ділянці площею 0,0722 га (кадастровий № 6822455800:04:005:0210). Цільове
призначення земель – для розміщення й експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою видано Кам’янець-Подільському міжрайонному управлінню водного
господарства (серія ЯЯ№338227).
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 25 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
100,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 10,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 50,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
50,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, Адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382)
72-09-40, e-mail: alina @spfu.gov.ua. Час роботи: у робочі дні – з 8.00 до 17.15,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Хмельницького обласного управління водних ресурсів,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Коробей
Григорій Іванович, моб. тел. (098) 439-25-56. Час роботи: у робочі дні – з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00.
4. Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № 37314021016420, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код за ЄДРПОУ 14360570,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-27-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів.
Крок аукціону для аукціону без умов: 1 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
0,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https: //prozorro.sale/
info/ elektronni – majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

29 серпня 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівля майстерні з гаражами
площею 115,8 м2, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області (код за ЄДРПОУ 02362894)
та перебуває за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної Сотні, 44б
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: – будівля майстерні
з гаражами площею 115,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв
Небесної Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області
(код за ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2. Будівля одноповерхова, складається з приміщення двох гаражів та приміщення майстерні,
які мають окремі входи і можуть функціонувати незалежно один від одного.
Частина будівлі, де перебуває майстерня та гараж площею 95,8 м2, – цегляна.
Прибудова, де перебуває гараж площею 20,0 м2, – дерев’яна. Будівля ІІІ групи капітальності, 1972 року будівництва. Об’єкт не перебуває в оренді. Право
власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою в особі Державного комітету статистики України, реєстраційний номер 13629849. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1834 га (кадастровий
№ 6810800000:01:008:0701). Цільове призначення земель – для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови. Державний акт від
23.02.2005 ЯЯ 337095, право постійного користування земельною ділянкою
за Головним управлінням статистики у Хмельницькій області
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами:
206 240,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 20624,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 103120,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 10312,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
103120,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 10312,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн
у місячний строк з дати укладення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, Адреса: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail: khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382)
72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
контактна особи від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел.(0382) 76-24-59. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152,
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суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № 37314021016420, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код за ЄДРПОУ 14360570,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-27-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 2062,40 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
1031,20 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні без умов державного пакета
акцій розміром 0,0102 % статутного капіталу публічного
акціонерного товариства «ВЕРК»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування товариства: Публічне акціонерне
товариство «ВЕРК».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30146198.
Місцезнаходження господарського товариства: 19400, Черкаська обл.,
м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 144.
Розмір статутного капіталу: 1 715 000 грн.
Кількість акцій запропонованих до продажу: 699 штук, що становить
0,0102 % статутного капіталу товариства.
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі: АБ «УКРГАЗБАНК», код за ЄДРПОУ 23697280, Ліцензія: АЕ № 263236 від
28.08.2013, (м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, 03087, тел. (044) 594-11-62. (депозитарна установа)
Середньооблікова чисельність працівників: на 30.08.2018 – 3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 68.20 – надання в оренду й
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виробничу діяльність підприємство припинило з 01.03.2006.
Інформація про об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки:
за акціонерним товариством зареєстровано комплекс будівель та споруд
загальною площею 13 075,5 м2 (реєстраційний номер 15588371), а саме:
будівлі адміністративно-побутового призначення загальною площею
3868,4 м2,
будівлі виробничого призначення загальною площею 7886,3 м2,
складські приміщення загальною площею 823,9 м2,
приміщення їдальні з підвалом площею 400,8 м2
допоміжні приміщення загальною площею 96,1 м2
Земельною ділянкою, загальною площею 3,3 га товариство користується на підставі договору оренди з Корсунь-Шевченківською міською радою, який станом на 20.08.2018 перебуває у стані пролонгації. Кадастровий
№ 7122510100:09:038:0007, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Відомості про обмеження
у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Основні показники господарської діяльності ПАТ «ВЕРК»
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
в т.ч. пільгові пенсії по списку 1
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2015 рік 2016 рік 2017 рік І півріччя 2018 року
280,0
-25,5
–
–
4824,3
1715,0
38,8
91,7

292,0
-30,9
–
–
4813,2
1715,0
48,0
105,4

290,7
-61,8
–
–
4813,2
1715,0
36,8
108,2

196,0
-16,0
–
–
4813,2
1715,0
45,4
116,2

Інформація про договори оренди
№
з/п

Орендар

Орендна
площа, м2

Орендна плата, Термін договору
грн/міс.
оренди

1 Ф.о. Вороненко Г. П.

11,9

678,30

31.12.2018

2 Ф.о. Поліщук О. В.

11,9

714,00

31.12.2018

3 Ф.о. Матвієвський В. В.

12,9

774,00

31.12.2018

4 Ф.о. Харченко І. І.

38,16

2289,60

31.12.2018

5 Ф.о. Мелешко Г. К.

245,0

11025,00

31.12.2018

Місце
розташування
Приміщення
контори
Приміщення
контори
Приміщення
контори
Приміщення
контори
Приміщення
їдальні

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/
закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 174,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 87,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 87,37 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 17,47 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8,74грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 8,74 грн.
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на
1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
cherkasy@spfu.gov.ua, контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з
урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів
з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000152-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1%
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі подання цінових
пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами окремого майна –
комплексу нежитлових будівель та споруд
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: – комплекс нежитлових будівель та споруд
Місцезнаходження об’єкта: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138.
Відомості про об’єкт: до складу комплексу входять: адмінбудівля, № 1,
загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ, № 2, загальною площею 92,1 м2; адмінуправління, № 3, загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех, № 4, загальною
площею 1 924,7 м2; адмінбудівля, № 9, загальною площею 916,9 м2; механічний
цех з прибудовою, № 10, загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех, № 11,
загальною площею 422,4 м2; пилорама, 11а, загальною площею 55,4 м2; гараж,
№ 12, загальною площею 863,1 м2; пост охорони, № 14а, загальною площею
5,3 м2; прохідна, № 2, № 15, загальною площею 18,5 м2; склад, № 16, загальною
площею 1 447,4 м2; адмінбудівля, № 17, загальною площею 833,5 м2; гараж,
№ 19, загальною площею 363,7 м2; вагова, № 20, загальною площею 10,4 м2;
котельня, № 21, загальною площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22, загальною площею 283,4 м2; гальванічний цех, № 23, загальною
площею 398,0 м2; теплиця, № 18а, загальною площею 484,9 м2; каналізаційна
насосна станція, № 24, загальною площею 22,6 м2; склад для балонів, № 25,
загальною площею 19,2 м2; склад для балонів, № 35, загальною площею 8,7 м2;
пост охорони, № 28, загальною площею 6,2 м2; КТП (контрольно-технічний
пункт), 36, загальною площею 31,4 м2; цех причепів, № 3, 14, загальною площею 2336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а загальною площею 27,7 м2;
профілакторій, № 18, загальною площею 326,7 м2.
Майно колишнього ВАТ «Метровагонмаш», загальна площа будівель та
споруд становить 17 145,5 м2 (згідно з технічним паспортом). Роки введення в
експлуатацію 1992 – 2011. Загальний технічний стан будівель та споруд – задовільний; фізичний знос 28% – 37%. До будівель підведені централізована
електромережа, мережа газопостачання, водопостачання, водовідведення,
централізоване опалення. Під’їзні шляхи асфальтовані. Балансоутримувач –
відсутній.
Право власності на комплекс зареєстровано за державою в особі Фонду
державного майна України, реєстраційний номер об’єкта – 926782071257.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації відведена земельна
ділянка площею 14,1 га, кадастровий номер 7125710100:01:004:0468, цільове
призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Право постійного користування земельною ділянкою – за Шполянською
районною державною адміністрацією Черкаської області. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвер-
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дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні
закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному
аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних
копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 7 867 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 3 933 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 3 933 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 786 700,00грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 393 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 393 350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 06.06.2018 № 12) у
сумі 8 800,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, Одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області;
3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
cherkasy@spfu.gov.ua, контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
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продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 21 серпня 2018 року
№ 96-МП (протокол № 1 від 20.08.2018 засідання аукціонної
комісії з підготовки до продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації
під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000048-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок
аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни
об’єкта приватизації; на етапі подання цінових пропозицій
крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни
об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине
посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій
є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
школи за адресою: Чернігівська обл.,
Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації:
незавершене будівництво школи.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: двоповерхова будівля
школи загальною площею 880,6 м2 зі стінами з силікатної
та керамічної цегли. Збудовано стіни першого поверху, які
частково зруйновані. Перший поверх частково перекритий
залізобетонними плитами, в місцях, де є перекриття першого поверху, збудовано стіни другого поверху. Будівельна
готовність – 21,2%. Будівля котельні площею 147,1 м2 – одноповерхова будівля, збудовані стіни з керамічної цегли.
Будівельна готовність – 23,8%. Територія не огороджена,
під’їзна дорога асфальтована.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на вебсайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/73.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 26 вересня
2018 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких
поширюються обмеження, визначені частиною другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що
передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні: 502 793 (П’ятсот дві тисячі сімсот дев’яносто
три) грн 37 коп.
Розмір гарантійного внеску: 50 279,34 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 251 396 (двісті
п’ятдесят одна тисяча триста дев’яносто шість) грн 68
коп.
Розмір гарантійного внеску: 25 139,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 251 396 (двісті п’ятдесят одна тисяча триста
дев’яносто шість) грн 68 коп.
Розмір гарантійного внеску: 25139,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України
по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 870,00 (три тисячі вісімсот сімдесят) грн 00 коп. на р/р 35212028013304,
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного
об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на
якому потенційний покупець зареєструвався для участі в
торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та
їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись
з об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до
16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх,
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор
Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від
27.08.2018 № 665 «Про затвердження умов продажу об’єкта
малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній
торговій системі «Прозорро.Продажі»:
UA-AR-P-2018-07-26-000086-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону: 5 027,93 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни:
2 513,97 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
2 513,97 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будьякому із підключених до системи «Прозорро.Продажі»
майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна
знайти за посиланням: https://prozorro.sale/pokupcyam.
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