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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб літера «Б-1» загальною площею
39,7 м2 за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8 приватизовано громадянином України – Кухаруком Андрієм Ігоровичем, який став
переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій (протокол №UA-PS-2019-11-07-000060-2). Ціна
продажу з урахуванням ПДВ – 1 786,50 грн (одна тисяча сімсот вісімдесят шість гривень
50 коп.), у тому числі ПДВ – 297,75 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб літера «В-1» загальною площею
39,1 м2 за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8 приватизовано громадянином України – Кухаруком Андрієм Ігоровичем, який став
переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій (протокол №UA-PS-2019-11-07-000061-2). Ціна
продажу з урахуванням ПДВ – 1 726,85 грн (одна тисяча сімсот двадцять шість гривень
85 коп.), у тому числі ПДВ – 287,81 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації, окремого майна
Одноповерхова адміністративна будівля АТЦ площею 45,7 м2 за адресою: 22162, Він
ницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4в, що перебувала на позабалансовому рахунку ТзОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», код
ЄДРПОУ 31187853, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами Товариством
з обмеженою відповідальністю «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», код
ЄДРПОУ 31187853, за ціною 17 796,24 грн (сімнадцять тисяч сімсот дев’яносто шість грн
24 коп.), у тому числі ПДВ – 2 966,04 грн (дві тисячі дев’ятсот шістдесят шість грн 04 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації, окремого майна
Прохідна загальною площею 72,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Заводська, 2А, що перебувала на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод»,
код за ЄДРПОУ 33414908, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з покроковим
зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових пропозицій фізичною особою – Залізняком Віталієм Анатолійовичем, РНОКПП, код ЄДРПОУ 21579949, за ціною
16 263,24 грн (шістнадцять тисяч двісті шістдесят три грн 24 коп.), у тому числі ПДВ –
2 710,54 грн (дві тисячі сімсот десять грн 54 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації, окремого майна
Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька
обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2В, що перебувала на зберіганні ТОВ «Тульчинський
консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908, приватизовано шляхом продажу на аук
ціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових пропозицій
фізичною особою – Танцюрою Сергієм Олексійовичем, РНОКПП 2855005055, за ціною
15418,57 грн (п’ятнадцять тисяч чотириста вісімнадцять грн 57 коп.), у тому числі ПДВ –
2569,76 грн (дві тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять грн 76 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), приватизовано шляхом продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні з умовами, – ТОВ «Міранда Плюс» (код ЄДРПОУ 37023238). Ціна продажу об’єкта становить
228 642,00 грн, у тому числі ПДВ – 38 107,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації комунальної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення (I поверх) площею 8,4 м2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, що перебуває на балансі Комунального
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фізична особа Твардовський Богдан Іванович, ціна продажу – 58 180,80 грн,
у тому числі ПДВ – 9 696,80 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – комплекс будівель та
споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус; спортивно-оздоровчий комплекс;
підсобний корпус; склад (класи ЦО); насосна станція; резервуар (Одеська обл., Ізмаїл,
вул. Гагаріна, 26а), що перебуває на балансі Одеського обласного центру зайнятості, приватизовано юридичною особою – ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), яке визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 8413200,00 грн
(вісім мільйонів чотириста тринадцять тисяч двісті грн), у т.ч. ПДВ – 1402200,00 грн.

України

Управління підготовки
до приватизації, т. 200-31-64
продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівля лазні літ. А площею 50,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля лазні літ. А площею 50,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське,
вул. Ковпака, 4а.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1, контактна особа: головний бухгалтер ПрАТ
«Племзавод «Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А площею 50,8 м2, 1962 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Стан незадовільний.
Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер запису 24917538.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації: земельна
ділянка орієнтовною площею 0,0300 га, обліковується у ряду 96, землі не надані у власність або постійне користування, в межах населеного пункту на території Громадської
сільської ради, землі громадського призначення. Структурні елементи кадастрового
номера 0522481800:03:000. Право власності не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження 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 літ. А площею 50,8 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 будівлі лазні літ. А площею 50,8 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 – 3099,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1549,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1549,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 309,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –154,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 154,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницький областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2400,00 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок:UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
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Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 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, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 № 56 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000240-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 30,99 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15,50 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – металевої ємності 400 м3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: металева ємність 400 м3.
Місцезнаходження об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2г.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезнаходження
і контактні дані): зберігач, ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за
ЄДРПОУ 33414908. Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 23600,
Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2, контактна особа: директор
ТОВ «Тульчинський консервний завод» Залізняк Віталій Анатолійович,
тел. (0235) 21780.
Відомості про об’єкт приватизації: металева ємність 400 м3, 1972 року
введення в експлуатацію, використовувалась для зберігання мазуту.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 19.11.2019, номер запису про право
власності: 34288662, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1968739405101.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2А, окремо не виділена. Інформація про кадастровий
номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень
відсутня. Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 металевої ємності 400 м3, що перебуває на зберіганні ТОВ
«Тульчинський консервний завод», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами). Покупець
металевої ємності 400 м3 має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 103659,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51829,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 51829,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10365,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5182,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5182,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умова продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2950,00 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
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Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Тульчинський консервний завод» Залізняк Віталій Анатолійович, тел. (0235) 21780.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Він
ниця, 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) 5624-65, 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 № 55 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-06-04-000009-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам 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 малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1036,59 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 518,30 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 518,30 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях 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
hh 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 Травня, 2а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загальною площею 87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Стан незадовільний. Право державної власності
зареєстровано 22.12.2008, реєстраційний номер 25891426.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., Теплицький
р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий
завод» та знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький
р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 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 – 5338,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –2669,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2669,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 533,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 266,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 266,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 400,00 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним
майном та корпоративними правами держави регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/,
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Телефони для довідок: тел./факс (0432) 67-27-46.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
13.01.2020 № 54.
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 з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам 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 малої приватизації.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 53,38 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 26,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26,69 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною
площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Племзавод «Україна»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні загальною
площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Племзавод «Україна».
Місцезнаходження об’єкта: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про балансоутримувача: балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови, перебуває в незадовільному стані, середньозважений фізичний знос – 60 %, не експлуатується,
за призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 24.10.2018, номер запису про право
власності: 28534890, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1675651505224.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, 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 в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
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 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори,
вул. Б. Варави, 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 3002,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1501,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1501,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 300,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 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, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432)67-3041. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного
майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 №57 «Про
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 30,02 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 15,01 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15,01 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях 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»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh 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 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) 22646.
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 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
04.10.2018, номер запису про право власності: 28227392, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 1659706905212.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б. Інформація про
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності в Державному земельному
кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
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», 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 будину тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод», має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 5345,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2672,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2672,50 грн.
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На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 534,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 267,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 267,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2800,00 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Гребенюк Вадим Миколайович, директор ТОВ «Шанс», тел. (04331) 22646.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Він
ниця, 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) 5624-65, 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 № 58 «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: 20 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 53,45 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 26,73 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26,73 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, окремого майна – будівлі лазні літ.«А», тамбур
літ.«а», загальною площею 178,3 м2 з ґанком літ. «а1»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні літ. «А»,
тамбур літ. «а», загальною площею 178,3 м2 з ґанком літ. «а1».
Місцезнаходження об’єкта: 23414, Вінницька область, Мурованокуриловецький р-н., с. Дерешова, вул. Березова, 8.
Відомості про балансотримача: Дерешівська сільська рада Мурованокуриловецького району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 20092228,
23414, Вінницька область, Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова,
вул. Соборна, 7, контактна особа: голова Дерешівської сільської ради
Мурованокуриловецького району Вінницької області Семенюк Віктор
Петрович, тел. (256) 3-47-36.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля лазні літ. «А», тамбур літ.
«а», загальною площею 178,3 м2 з ґанком літ. «а1», 1981 року побудови,
не використовується, перебуває в задовільному стані.
Право державної власності зареєстровано 16.08.2019, номер запису
про право власності: 32856951, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 1895927105228.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька область,
Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, вул. Березова, 8, окремо не
виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності
в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до16 .45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні літ.«А», тамбура літ. «а», загальною площею
178,3 м2 з ґанком літ. «а1», розташованих за адресою: Вінницька область,
Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, вул. Березова, 8, що перебувають на зберіганні Дерешівської сільської ради Мурованокуриловецького

району Вінницької області, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 31024,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15512,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15512,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3102,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1551,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1551,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3395,00 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – голова Дерешівської сільської ради Мурованокуриловецького
району Вінницької області Семенюк Віктор Петрович, тел. (256) 3-47-36.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 № 59 «Про
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000014-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам 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 малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 310,24 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 155,12 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 155,12 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
малої приватизації – не завершеного будівництвом дитячого садка

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершений будівництвом
дитячий садок.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н,
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39а.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, м. Він
ниця, вул. Театральна,14, контактна особа: балансотримача: Сахаров
В’ячеслав Михайлович, начальник виробничо-технічного відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 67-31-83.
Відомості про об’єкт приватизації: період будівництва 1992 – 1994
роки, 2-поверхова цегляна будівля з підвалом літ «А», «А/п», площа основи – 765,8 м2. Фундаменти та цоколь – фундаментні – збірні бетонні блоки,
cтіни цегляні, перегородки частково відсутні, перекриття – збірні залізобетонні пустотні панелі, підлога, двері, вікна відсутні, дах та покрівля –
збірні залізобетонні пустотні панелі. Загальна будівельна готовність: 46 %.
Консервація не проводилась. Право державної власності зареєстровано
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.11.2018, Номер запису про право власності 29036529, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна 1700171105230.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа земельної ділянки: 0,4690 га. Кадастровий номер:
0523085701:01:001:0184. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Обмеження (обтяження): через земельну ділянку
проходить ЛЕП напругою 10 кВ, діє публічний сервітут – право доступу
та під’їзду до об’єктів для ремонту, технологічного обслуговування та інших робіт, пов’язаних з її експлуатацією. Право власності в Державному
земельному кадастрі не зареєстроване.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 дитячого садка 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 дитячого садка 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 – 792797,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 396398,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 396398,78 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 79279,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39639,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 39639,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівельних матеріалів та конструкцій, та передати за актом приймання-передачі
Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області.
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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна особа,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – заступник начальника відділу приватизації державного майна Управління
приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Откідач Тетяна 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.01.2020 № 60 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення 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-2018-07-26-000084-2.
Період між аукціоном:
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 – 7927,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3963,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3963,99 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
та Хмельницькій областях про проведення продажу на аукціоні
об’єкта державної власності малої приватизації –
не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом
садиба № 13 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н,
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 62.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, м. Він
ниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: Сахаров В’ячеслав Михайло-
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вич, начальник виробничо-технічного відділу Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел.
(0432) 67-31-83.
Відомості про об’єкт приватизації: житловий будинок садибного типу
готовністю 57 %, до складу об’єкта незавершеного будівництва входять:
житловий будинок площею 110,8 м2, готовністю 57 %; веранда площею
19,6 м2, готовністю 30 %; сарай площею 82,9 м2, готовністю 40 %; погріб
площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно 08.04.2019, індексний номер витягу 162698444.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна орієновною площею 0,2500 га окремо не виділена.
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування
відсутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки не
зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі
№ 14 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 завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі № 14
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 171600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 85800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 85800,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17160,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8580,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8580,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
протягом 1 року з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівельних матеріалів та конструкцій, та передати за актом приймання-передачі
Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області.
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:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н,
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 62.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок:(0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
13.01.2020 № 61.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000042-1.
Період між аукціоном:
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 – 1716,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 858,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 858,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража загальною площею 18,0 м2, що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11
та обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: – гараж загальною
площею 18,0 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться за
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується
на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, покрівля м’яко-рулонна, перекриття – з/б панелі, підлога цементна, в наявності
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України
04.04.2019, номер запису про право власності 31102630, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1806915568101. Під об’єктом окремо
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці
кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952 га. Цільове
призначення земельною ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державним агентством
водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.09.2018
№ 138960343). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди № 1088
від 21.05.2010 діє до 30.09.2021), орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір орендної плати за грудень місяць 2019 року – 280,10 грн.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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
у м. Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 4 366,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 436,60 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 2 183,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 218,30 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 183,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 218,30 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа: від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)
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-2019-11-12-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 кален
дарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 43,66 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 21,83 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража загальною площею 32,0 м2, що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11
та обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею
32,0 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться за
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується
на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, покрівля м’яко-рулонна, перекриття – з/б панелі, підлога цементна, в наявності
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстровано за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України
04.04.2019, номер запису про право власності 31102220, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1806893068101. Під об’єктом окремо
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952 га.
Цільове призначення земельною ділянки – для розміщення та експлікації
будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державним агентством
водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.09.2018
№ 138960343). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди №1088
від 21.05.2010 діє до 30.09.2021), орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір орендної плати за грудень місяць 2019 року – 497,96 грн.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону:13 лютого 2020 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 електрон
ного 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
у м. Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують сплату
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 4 810,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 481,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 2 405,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 240,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
2 405,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 240,50 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа: від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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 № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)

№ 5 (1285)

Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)
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-2019-11-12-000006-2.
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 без умов: 48,10 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 24,05 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 33,9 м2,
пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11
та обліковуються на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля виробничих
приміщень (літ. Б) площею 33,9 м2, пожежний резервуар,
зливна каналізація (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею
33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються
на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля азбофанерна, перекриття дерев’яне, підлога цементна, в наявності
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України
04.04.2019, номер запису про право власності 31101761, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 1806865468101. Під об’єктом окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній
ділянці кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952
га. Цільове призначення земельною ділянки – для розміщення та експлікації будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державним
агентством водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
від 20.09.2018 № 28071979). Частина будівлі площею 20,6 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 1088 від 21.05.2010 діє до 30.09.2021),
орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір орендної плати за грудень місяць 2019
року – 320,56 грн.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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
у м. Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують сплату
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 350,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 35,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 175,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 17,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 175,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 17,50 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа: від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)
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-2019-11-12-000002-2.
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 без умов: 3,50 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1,75 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею 751,2 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіонального
офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля ремонтної
майстерні літ. «Г-1» загальною площею 751,2 м2
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
вул. Івана Франка, 53
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною
площею 751,2 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо
нального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
05446893, – одноповерхова цегляна будівля, перекрита з/бетонними
плитами, електрифікована. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів
України 19.04.2019, номер запису про право власності 31329111, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 18184168108. Під об’єктом
окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий номер 6810800000:01:004:0013, площею 1,1387
га. Цільове призначення земельної ділянки – для експлуатації та догляду
за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами.
Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за
Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів (правонаступник Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області), (витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 10.03.2016 № 54859192). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди № 1707 від 27.07.2015 діє до 26.05.2021),
орендар – ФОП Камінський Сергій Миколайович, розмір орендної плати
за грудень місяць 2019 року – 3800,79 грн.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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
у м. Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 500,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 50,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 250,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 250,00 грн (без ПДВ).
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відомості
приватизації

Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа: від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)
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-2019-11-12-000013-2.
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 без умов: 5,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 2,50 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – будівлі виробничих приміщень
літ. «З-1» загальною площею 416,2 м2, що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49
та обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації – окреме майно –
будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною
площею 416,2 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною
площею 416,2 м2, одноповерхова, цегляна, електрифікована. Балансова
вартість об’єкта приватизації – 1500,00 грн. Право власності на нерухоме
майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних
ресурсів України, реєстраційний номер 1818259068101, індексний номер
витягу 1647554373. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,8146 га, яка надана в постійне користування Державному
агентству водних ресурсів України. Цільове призначення: для експлуатації
та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і
каналами. Кадастровий номер 6810100000:07:004:0024. Окремо земельна
ділянка під об’єктом приватизації не виділена.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують сплату
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реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 1500,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 150, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 750,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 750,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua тел. (0432) 67-26-08.
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 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
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-2019-11-12-000008-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 на аукціоні без умов:15,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 7,50 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною
площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на
балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля складу
для матеріалів літ. «Д-1» загальною площею 40,9 м2
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
вул. Івана Франка, 53.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною
площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо
нального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
05446893, – одноповерхова цегляна будівля, перекрита з/бетонними
плитами, електрифікована. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів
України 19.04.2019, номер запису про право власності 31333324, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1818624068108. Під об’єктом
окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній
ділянці кадастровий номер 6810800000:01:004:0013, площею 1,1387 га.
Цільове призначення земельної ділянки – для експлуатації та догляду за
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами.
Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за
Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів (правонаступник
Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області) (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 10.03.2016 № 54859192).
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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
у м. Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 17 716,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 771,60 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 8 858,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 885,80 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 8 858,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 885,80 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа: від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)
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-2019-11-12-000010-2.
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 без умов: 177,16 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 88,58 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – будівель виробничих
приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною площею 718,7 м2,
що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима
Сіцінського, 49 та обліковується на балансі Регіонального офісу
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації – окреме майно – будівлі
виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною
площею 718,7 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінсь
кого, 49.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1»
загальною площею 718,7 м2, до складу яких входять дві одноповерхові
будівлі: «Г-1» площею 369,2 м2, «Е-1» площею 205,8 м2 та двоповерхова
будівля «Д-2» площею 143,7 м2, які прибудовані одна до одної, всі будівлі цегляні, електрифіковані. Балансова вартість об’єкта приватизації –
2000,00 грн. Частина будівлі «Д-2» площею 48,7 м2 перебуває в оренді
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(договір оренди № 1937 від 08.11.2017 діє до 07.10.2020), орендар – ФОП
Мовчан Анатолій Іванович, розмір орендної плати за грудень місяць 2019
року – 987,49 грн. Частина будівлі «Е-1» площею 49,8 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 1655 від 18.12.2014 діє до 17.10.2020), орендар –
ФОП Жмурко Анатолій Петрович, розмір орендної плати за грудень місяць
2019 року – 1337,83 грн. Частина будівлі «Е-1» площею 50,7 м2 перебуває
в оренді (договір оренди № 2099 від 05.06.2019 діє до 04.06.2020), орендар – ФОП Дронський Владислав Сергійович, розмір орендної плати за
грудень місяць 2019 року – 1479,93 грн. Право власності на нерухоме
майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних
ресурсів України, реєстраційний номер 1818259068101, індексний номер
витягу 1647554373. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,8146 га, яка надана в постійне користування Державному
агентству водних ресурсів України. Цільове призначення: для експлуатації
та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і
каналами. Кадастровий номер 6810100000:07:004:0024. Окремо земельна
ділянка під об’єктом приватизації не виділена..
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 2000,00
грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 200,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1000,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
1000,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua тел. (0432) 67-26-08.
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 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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 № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
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-2019-11-12-000009-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 на аукціоні без умов: 20,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 10,00 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – будівлі складу для матеріалів
літ. «В-1» загальною площею 15,0 м2, що знаходиться за адресою:
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53
та обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації – окреме майно – будівля
складу для матеріалів літ. «В-1», загальною площею 15,0 м2
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Староконстянтинів,
вул. Івана Франка, 53.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
області, 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: будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною
площею 15 м2 – одноповерхова, цегляна, електрифікована. Балансова
вартість об’єкта приватизації – 4787,00 грн. Право власності на нерухоме
майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних
ресурсів України, реєстраційний номер 1818450368108, індексний номер
витягу 164787985. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці
площею 1,1387 га, яка надана в постійне користування Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів (правонаступник Регіональний офіс
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893).
Цільове призначення: для експлуатації та догляду за гідротехнічними,
іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Кадастровий номер
6810800000:01:004:0013. Окремо земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділена.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 13 лютого 2020 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 електрон
ного 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 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у Хмельницькому.
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».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документів, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
4787,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 478,70 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни: 2393,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 239,35 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
2393,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 239,35 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua тел. (0432) 67-26-08.
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 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@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 Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98. Час
роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
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-2019-11-12-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 на аукціоні без умов: 47,87 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 23,94 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка,
вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває
на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс нежитлових приміщень.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрівський район,
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхове приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа») загальною площею 121,7 м2,
фундаменти – стрічкові великоблочні, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних
листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Водопостачання та каналізація відсутні, система опалення та електропостачання – в неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці, Рік побудови – 1987,
стан будівлі – задовільний; сарай (літ. «Б») стіни та перегородки цегляні,
покрівля із азбоцементних листів, рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; гараж (літ. «В»), стіни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних листів, ворота дерев’яні, Рік побудови – 1987, стан будівлі –
задовільний; вбиральня (літ. «Г») стіни дощаті, покрівля із азбоцементних
листів, Рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; колодязь (літ. «Д»):
стан споруди– задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,0642 га, наданій у постійне користування Головному
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 155303 за № 1 від 22 березня 2007 року. Цільове призначення земельної
ділянки – для обслуговування адміністративного приміщення.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2020 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 проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, 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 малої приватизації – окремого майна – комплексу
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України
(Леніна), 2а, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 264 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 132 150,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 215,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 215,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у
сумі 4 030,00 грн (чотири тисячі тридцять гривень 00 копійок) протягом 30
календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень,
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській
області (код ЄДРПОУ 02360926).
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
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Код ЄДРПОУ 42767945
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина
Миколаївна, телефони для довідок:0522 332400, 0522 332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 14.01.2020 № 12/01- 03.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 643,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 321,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 321,50 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності
(Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс будівель.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля (літ. «А»), яка складається з
п’ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом будівлі), загальною
площею 251,4 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних
листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Електропостачання відрізане, опалення та каналізація відсутні, Рік побудови – до 1984, фізичний
стан – незадовільний; гараж (літ. «Б») – окремо розташована одноповерхова будівля, яка складається з трьох боксів, загальною внутрішньою площею 83,42 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни цегляні, перекриття –
дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога бетонна, двері
і ворота дерев’яні, електропостачання відрізане, рік побудови – до 1984,
фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці, площею 1311,30 м2, наданій у постійне користування Головному
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 161072 від 15 жовтня 2008 року. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування приміщень.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2020 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 проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302,
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 малої приватизації – окремого майна – комплексу
будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 474 894,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 237 447,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 237 447,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 47 489,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 744,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23 744,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску
в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок опера-
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тора електронного майданчика, через який подається заява на участь
у приватизації.
Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у
сумі 3 590,00 грн (три тисячі п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу
об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель,
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський
район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області
(код ЄДРПОУ 02360926).
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
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина
Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 14.01.2020 № 12/01-05.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 748,94 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 374,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 374,47 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – школи
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта: 60323, Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє собою не
завершений будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній частині
села Слобода, поруч розташовані будівлі сільської ради і місцевого клубу
(будинку культури), між вулицями Т. Шевченка та О. Кобилянської (дороги загального користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного будівництва – школа складається з недобудованих будівель школи та котельні.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 45 %.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17.02.2020, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432 (із 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 продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із
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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 299034,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 149517,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 149517,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29903,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14951,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14951,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчику через
касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу
об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір
від 12.02.2019 № 869) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн протягом 30 днів з
дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта. (Порядок проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, за адресою: 58001, м.Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. Контактна
особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60.
Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10 січня 2020 № 2 «Про затвердження протоколу
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
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-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2990,34 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1495,17 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1495,17 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку за адресою: Київська
область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36,
який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
ВАТ «Тхорівський» (правонаступникТДВ «Тхорівське»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Сквирський район,
с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ
03376929).
Рівень будівельної готовності: 70 %.
Реєстраційний номер: 1822846232240.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 для:
аукціону з умовами – 117 687,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 843,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58 843,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 768,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 884,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 884,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» (правонаступник
ТДВ «Тхорівське») (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення
договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта
Об’єкта малої приватизації у розмірі 3 600 (три тисячі шістсот) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 23.10.2019 № 134.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000032-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 176,87 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 588,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 588,44 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська область,
Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д,
який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
ВАТ «Кодрянський склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879; припинено)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – будинок культури (літ. «А»).
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Макарівський район,
смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 11 %.
Реєстраційний номер: 1812852532227.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 для:
аукціону з умовами – 1 070 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 535 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 535 200,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 107 040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 53 520,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53 520,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська область,
Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод»
(код ЄДРПОУ 00480879; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 900 (шість тисяч дев’ятсот)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта
малої приватизації у розмірі 41 901 (сорок одна тисяча дев’ятсот одна)
гривня 30 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 19.08.2019 № 568.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 740,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 352,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 352,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
будинок в саду за адресою: Київська область, Іванківський район,
с. Оране, вул. Садова, 3-А, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Оранський крохмальний завод»
(код ЄДРПОУ 00383414; правонаступник ТДВ «Оранський
крохмальний завод»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – будинок в саду.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Іванківський район,
с. Оране, вул. Садова, 3-А.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Оранський крохмальний
завод» (код ЄДРПОУ 00383414).
Рівень будівельної готовності: 20 %.
Реєстраційний номер: 1830072432220.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 для:
аукціону з умовами – 202 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 101 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101 330,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 266,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 133,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 133,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – будинок в саду за адресою: Київська область, Іванківський
район, с. Оране, вул. Садова, 3-А, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Оранський крохмальний завод» (код ЄДРПОУ
00383414; правонаступник ТДВ «Оранський крохмальний завод») (далі –
Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта
Об’єкта малої приватизації у розмірі 3 600 (три тисячі шістсот) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Іванківський район, с. Оране, вул. Садова, 3-А.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 21.10.2019 № 124.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000035-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 026,60 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 013,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 013,30 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про приватизацію
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
18-квартирного житлового будинку з прибудованим магазином
«Кулінарія» за адресою: Київська область, Фастівський район,
смт Кожанка, вул. Дружби, 3, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Кожанський цукровий завод»
(код ЄДРПОУ 00372471; припинено)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 18-квартирний житловий будинок з
прибудованим магазином «Кулінарія».
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Фастівський район,
смт Кожанка, вул. Дружби, 3.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена,
земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 5 %.
Реєстраційний номер: 1800066232249.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 для:
аукціону з умовами – 356 190,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 178 095,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 178 095,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 35 619,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 809,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 809,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 18-квартирного житлового будинку з прибудованим
магазином «Кулінарія» за адресою: Київська область, Фастівський район, смт Кожанка, вул. Дружби, 3, який під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Кожанський цукровий завод» (код ЄДРПОУ
00372471; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами);
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»;
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»;
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта
Об’єкта малої приватизації у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень
00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325

22 січня 2020 року

в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Фастівський район, смт Кожанка, вул. Дружби, 3.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 19.08.2019 № 567.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000048-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 561,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 780,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 780,95 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаражів (літ. Д)
загальною площею 251,5 м2 за адресою: Київська область,
м. Кагарлик, вул. Став’янка, 103Д, балансоутримувачем якого
є Обухівське міжрайонне управління водного господарства
(код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – гаражі (літ. Д)
загальною площею 251,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Кагарлик, вул. Став’ян
ка, 103Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне управління
водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Реєстраційний номер: 1932324232222.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17.02.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 для:
аукціону з умовами – 239 566,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 119 783,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 119 783,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23 956,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 978,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 978,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаражів
(літ. Д) загальною площею 251,5 м2 за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 103Д, балансоутримувачем якого є Обухівське
міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774)
(далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 700 (чотири тисячі сімсот)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»;
4. Покупець зобов’язаний компенсувати балансоутримувачу Об’єкта
малої приватизації – Обухівському міжрайонному управлінню водного господарства витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації
з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі
6 200 (шість тисяч двісті) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних
днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
5. Покупець зобов’язаний компенсувати балансоутримувачу Об’єкта
малої приватизації – Обухівському міжрайонному управлінню водного
господарства витрати на оплату послуг з проведення державної реєстрації Об’єкта малої приватизації у розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезна
ходженням: Київська область, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 103Д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна – головний бухгалтер Обухівського міжрайонного управління водного господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 01.01.2020 № 29.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-24-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 395,66 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 197,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 197,83 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації комунальної
власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2, вбиральня
(літ. «Б-1») площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2,
сходи «а», ворота «1», огорожа «2» за адресою: Львівська область,
Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73А, що перебуває
на балансі Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту
Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 41064044
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів
у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2,
вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1»)
площею 19,7 м2, сходи «а», ворота «1», огорожа «2».
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова,73А.
Відомості про об’єкт. оточення об’єкта – житлова особнякова забудова
села, сформована на початку 19 століття, серединна зона села, дорога
ґрунтова, рельєф легкопохилий. До магістралі Шегині – 9 км, до міста
Мостиська – 10 км, до кордону з Польщею – 25 км, до обласного центру
міста Львів – 65 км.
Нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2: одноповерхова, цегляна, ІІІ групи капітальності, Рік побудови – 1960, розташована на частково
огородженій земельній ділянці (ворота та огорожа зі сторони вулиці). Будівля складається з 5 приміщень, в тому числі, класи (три), тамбур та коридор, санітарно-технічне облаштування відсутнє. Стан будівлі задовільний.
Будівельний об’єм згідно з даними технічного паспорта – 570 м3.
Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундамент – полегшений, цегляний; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне стеля підшивна, оштукатурена; дах похилий, горищного
типу; покрівля – азбестоцементні гофровані листи; опорядження внутрішнє –
побілка проста; опорядження зовнішнє – штукатурка, пофарбування; інженерне оснащення – електропостачання, опалення пічне на дровах, вугілля.
Водопровід, каналізація – відсутні. Наявне значне зволоження фундаменту,
перегородок, перекриття, порушення гідроізоляції, дрібні тріщини стін.
Вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2 цегляна, Рік побудови – 1988, двері, підлога – дерев’яні (деревина масово прогнила), дах азбестоцементні
гофровані плити (відколи, тріщини, послаблення кріплення), технічний стан
незадовільний. Будівельний об’єм – 6,0 м3, ІІІ група капітальності.
Комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2 цегляна, Рік побудови – 1993, низька (висота – внутрішня 0,1 – 0,8 м), двері дерев’яні (старіння та масова
трухлявість, відсутність пофарбування), дах однопохилий азбестоцементні гофровані плити (відколи, тріщини, послаблення кріплення, гнилизна
деревини дахових конструкцій), перекриття відсутнє, місцями випадання
окремих цегол, вивітрювання розчину зі швів, підлога – земля, технічний
стан незадовільний. Використовувалась для зберігання вугілля та обігріву школи. Будівельний об’ єм – 24,0 м3, ІІІ група капітальності. У будівлях
«Б-1» та «В-1» електрика та інші мережі відсутні.
Сходи «а» – бетонна плита перед входом у будівлю висотою 10 см, 1,2х
1,25м (тріщини, відколи, викришування бетону), площа – 1,5 м2. Конструктивно належать до будівлі А-1, та є її частиною.
Ворота «1» площею 6,4 м2, металева основа, заповнення – сітка та
вставки з листової сталі, двостулкові (масова корозія, похилені, сітка частково обірвана, значне порушення геометрії), технічний стан – ветхий.
Огорожа «2» – металева сітка по металевих стовпцях висотою 1,5 м,
площа згідно з технічним паспортом – 32,4 м2, погонні метри 32,4/1,5=21,6,
ознаки зносу – корозія, похилені стовпці, сітка обірвана, місцями відсутня
між стовпцями, технічний стан ветхий.
Балансоутримувач: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту
Мостиської міської ради, код ЄДРПОУ 41064044
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної форми
власності розташована в межах населеного пункту, категорія земель –
03.15; цільове призначення –для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови. Інформація про наявність сервітутів та
обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 лютого 2020
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).
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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).
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 електрон
ного 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2, вбиральня (літ. «Б-1»)
площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2, сходи «а», ворота «1»,
огорожа «2» за адресою: Львівська область, Мостиський р-н, с. Санники,
вул. Майданова, 73А здійснюється відповідно до 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 КМУ від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 139 193,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 69 596,50 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69 596,50 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 919,30 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6 959,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 959,65 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об”єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем Регіональному відділенню ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі 2 832,00 грн (дві тисячі вісімсот тридцять дві гривні), (договір про надання послуг з оцінки об”єкта приватизації від 16.12.2019
№47/19) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу на рахунок № UA028201720343191002600157855, ДКСУ,
м. Київ. Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, вул. Бастіонна,6. МФО 820172. Одержувач коштів: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. ЄДРПОУ
42899921.
Рахунок № UA538201720355579004001157855, ДКСУ, м Київ. Банк
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ
42899921.
Рахунок № UA868201720355269001000157855 в ДКСУ, м. Київ. Банк
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 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/ info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 , тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Антонишин Юрій Іванович, тел. (03234) 4-14-87.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
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-2019-10-03-000011-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 1 391,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 695,97 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 695,97 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-etsprozorroрrodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
диспетчерської загальною площею 16,6 м2 за адресою: Львівська
область, м. Самбір, вул. Шевченка, 59, що перебуває на балансі
Самбірського управління водного господарства
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля диспетчерської
загальною площею 16,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 59.
Відомості про об’єкт: об’єкт знаходиться на території Самбірського
управління водного господарства тому немає зручного окремого доступу до споживача та під’їзду для транспортування матеріальних ресурсів автомобільним транспортом. Одноповерхова будівля. Фундамент –
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бутобетонний, стіни – цегляні, перекриття – залізобетон, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – бетон; вікна, двері – дерев’яні; інженерне
обладнання – електрика.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Самбірського управління водного господарства (кадастровий № 4624287900:25:000:0010).
Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася.
Балансоутримувач: Самбірське управління водного господарства,
ЄДРПОУ 01034120.
Адреса балансоутримувача: 81400, Львівська область, м. Самбір,
вул. Шевченка, 59.
Контактна особа – Фур Степан Йосифович, начальник Самбірського
управління водного господарства, тел. (380) 067-3532746.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 лютого 2020
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 та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – будівлі диспетчерської загальною площею 16,6 м2 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 59,
що перебуває на балансі Самбірського управління водного господарства,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 23 000,00 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 500,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 500,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1150,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі
2 500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) на рахунок органу приватизації № UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та
Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул.Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
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/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок: (032) 261-62-14. 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.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
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-2019-09-19-000009-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 115,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 115,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської свердловини
площею 11,1 м2, будівля насосної станції площею 4,8 м2
за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Бродівська, 19
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів
у складі: будівля артезіанської свердловини площею 11,1 м2,
будівля насосної станції площею 4,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., м. Золочів, вул. Бродівська, 19.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований у периферійній частині міста Золочева. Артезіанська свердловина та обладнання насосної станції
відсутні. Інженерні комунікації відсутні.
Будівля артезіанської свердловини площею 11,1 м2, будівельний
об’єм – 35 м3, площа забудови –14,7 м2, висота приміщень – 2,16 м. Рік
побудови – 1970, матеріал стін – цегла.
Будівля насосної станції площею 4,8 м2, будівельний об’єм – 17 м3, висота приміщень – 1,80 м, площа забудови – 8,3 м2. Рік побудови – 1970,
матеріал стін – цегла.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: відповідно до даних земельного кадастру інформація щодо площ земельних ділянок для обслуговування будівель артезіанської свердловини та насосної станції та щодо виготовлення
документацій із землеустрою на дані земельні ділянки відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 лютого 2020
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).
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).
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 електрон
ного 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
будівля артезіанської свердловини площею 11,1 м2, будівля насосної
станції площею 4,8 м2 здійснюється відповідно до 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 КМУ від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 6 614,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 307,00 грн без урахування
ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 307,00 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 661,40 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 330,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 330,70 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об”єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Відшкодування покупцем Регіональному відділенню ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі
3 100,00 грн (три тисячі сто гривень), (договір від 16.12.2019 № 48/19)
протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу на рахунок № UA788201720343130003000157855, ДКСУ, м. Київ.
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6. МФО 820172. Одержувач коштів: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. ЄДРПОУ
42899921.
Рахунок № UA118201720355569001001157855, ДКСУ, м. Київ. Банк
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску: Одержувач: Регіо
нальн е відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921. Рахунок
№ UA868201720355269001000157855 в ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
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/ info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 , тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Конт.особа – Данилишин Віра Григорівна, тел. (032) 255-38-55
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
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-2019-11-13-000001-2.
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 з умовами – 66,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33,07 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-etsprozorroрrodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних
об’єктів у складі: асфальтні площадки (інв. № 102, 114), вага
автомобільна (інв. № 604), заглублений склад (інв. № 015),
контора-лабораторія (інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009),
огорожа (інв. № 112), повітряна електросилова лінія (інв. № 200),
пож. депо і баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна
(інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001),
склад № 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4
(інв. № 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006),
склад № 8 (інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258-Б, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки
(інв. № 102, 114), вага автомобільна (інв. № 604), заглублений
склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. № 013),
мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна
електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня (інв. № 010),
пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012), робоча башня
(інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 (інв. № 002),
склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004), склад № 5
(інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007).
Місцезнаходження об’єкта: 81500, Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258-Б.
Відомості про об’єкт.
Характеристика об’єктів: асфальтні площадки (інв. № 102, 114): асфальтна площадка (інв. № 102): площа – 1400 м2, покриття асфальтобетон товщиною 10 см, основа піщано-щебнева товщиною 40см. Рік побудови – 1968;
асфальтна площадка (інв. № 114): площа – 1125 м2, покриття асфальтобетон
товщиною 10 см, основа піщано-щебнева товщиною 40 см. Рік побудови –
1968; вага автомобільна (інв. № 604): площа об’єкта – 37,3 м2, висота – 2,6
м, 3,9 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля
шифер, підлоги – бетон. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови –
1978; заглублений склад (інв. № 015): площа об’єкта – 113,3 м2, висота – 2,6
м. Фундамент бетонний, стіни бетонні, перекриття з/бетонне, сходи бетонні,
підлоги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; контора-лабораторія
(інв. № 013): площа об’єкта – 150,1 м2, висота – 3,1 м. Фундамент бетонний,
стіни – дерево, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон.
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; мехмайстерня
(інв.№009): площа об’єкта – 95,0 м2, висота – 3,7 м. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля шифер, підлоги – бетон. Без
комунікацій. Рік побудови – 1965; огорожа (інв. № 112): довжина 90 пог. м.
Плити бетонні розміром 4 х 2,2 – 5 шт., плити бетонні розміром 2,5 х 2,2 – 11
шт. Проведено ремонт у 1997 р. бетонними плитами розміром 2,5 х 2,2 – 17
шт. Огорожа цегляна в 0,5 цегли 30 прольотів по 3 м. Рік побудови – 1972;
повітряна електросилова лінія (інв. № 200): довжина 200 пог. м. Стовпи бетонні СВ-9,5 – 5 шт. Повітряна лінія А-10. Рік побудови – 1992; пож. депо
і баня (інв. № 010): площа об’єкта – 60,1 м2, висота – 3,25 м. Фундамент
бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги –
бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1948; пождепо (інв. № 014):
площа об’єкта – 25,1 м2, висота – 2,9 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні,
перекриття з/бетон, покрівля толь, підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій.
Рік побудови – 1984; прохідна (інв. № 012): площа об’єкта – 42,7 м2, висота –
2,5 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля
шифер, підлоги – бетон. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови –
1955; робоча башня (інв. № 011): площа об’єкта – 97,6 м2, висота – 12,5 м.
Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля шифер,
підлоги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1960; склад № 1 (інв. № 001):
площа об’єкта – 910,3 м2, висота – 4,0 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні,
покрівля шифер, підлоги – бетон, плитка. Інженерне обладнання – електрика.
Рік побудови – 1939; склад № 2 (інв. № 002): площа об’єкта – 905,9 м2, висота – 3,6 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля шифер, підлоги –
бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1939; склад № 3 (інв. № 003):
площа об’єкта – 1211,7 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне
обладнання: електрика. Рік побудови – 1961; склад № 4 (інв. № 004): площа об’єкта – 1211,7 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні,
покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1961; склад № 5 (інв. № 005): площа об’єкта – 643,4 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні,
покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1966; склад № 6 (інв. № 006): площа
об’єкта – 993,5 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1951; склад № 8 (інв. № 007): площа
об’єкта – 558,5 м2, висота – приміщень 4,7 м; 7,75 м. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Без комунікацій. Рік побудови – 1952.
Об’єкт частково перебуває в оренді, а саме: укладений договір оренди
на нерухоме державне майно – будівля складу № 1 (інв. № 001) , будівля
складу № 4 (інв. № 004), будівля складу № 8 (інв. № 007), вага автомобільна (будівля вагової) (інв. № 604) між Регіональним відділенням ФДМУ
по Львівській області та фізичною особою – підприємцем Флюнт Н. Й. з
метою розміщення виробництва бетонних блоків (інше використання нерухомого майна). Договір діє до 25 грудня 2020 року. Орендна плата за
грудень 2019 становить 24 232,62 грн.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні (Державний Акт на право
постійного користування ІІ-ЛВ № 005493 від 16.06.1998). Форма власності – державна. Загальна площа земельної ділянки – 24983 м2. Інформація
про кадастровий номер на земельну ділянку відсутня.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Стрийський комбінат
хлібопродуктів № 1». Код ЄДРПОУ 04056463. Адреса балансоутримувача:
82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2. Контактна особа – Коцюруба Василь Володимирович (03245) 4-43-56. Дідик Оксана
Степанівна (тел. 032-261-62-14).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 лютого 2020
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 та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
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.
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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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
асфальтні площадки (інв. № 102,114), вага автомобільна (інв. № 604),
заглублений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна електросилова
лінія (інв. № 200), пож. депо і баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014),
прохідна (інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001),
склад № 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004),
склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007) за
адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258-Б, що перебуває на балансі Державного підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 13 449 374,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 724 687,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 724 687,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 344 937,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672 468,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 672 468,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Договір оренди нерухомого державного майна № 36 від 26.02.2015
(зі змінами) на частину майна, а саме: будівля складу № 1 (інв. № 001) ,
будівля складу № 4 (інв. № 004), будівля складу № 8 (інв. № 007), вага
автомобільна (будівля вагової) (інв. № 604), які розміщені за адресою:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258-Б, укладений між Регіо
нальним відділенням ФДМУ по Львівській області та фізичною особою –
підприємцем Флюнт Н. Й., зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. Договір оренди діє до 25.12.2020 включно. Орендна
плата за грудень 2019 становить 24 232,62 грн.
2. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі
2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ
на рахунок органу приватизації № UA788201720343130003000157855 в
ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса:
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул.Бастіонна,6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
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/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок: (032) 261-62-14. 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.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
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-2019-03-14-000003-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 134 493,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 67 246,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67 246,87 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
У зв’язку з відкриттям нових рахунків Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях вносить зміни в частині рахунків, зазначених в інформаційних повідомленнях про продаж об’єктів малої приватизації,
які опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від 15.01.2020 № 3
(1283), а саме:
окреме майно – водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область,
м. Золочів, вул. Львівська, 50, що перебуває на балансі Відкритого акціонерного товариства «Ремсервіс»;
окреме майно – адміністративна будівля літ. «А-1» загальною
площею 127,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі Західного офісу
Держаудитслужби.
Інформацію про рахунки викласти в такій редакції:
«для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Рахунок № UA118201720355569001001157855
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA868201720355269001000157855
для перерахування грошових коштів, пов’язаних із виконанням
заходів з оцінки об’єкта (експертні оцінки)
Рахунок № UA788201720343130003000157855».

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальня, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, балансоутримувач
ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини»
(код ЄДРПОУ 30811110)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл, Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24.
Відомості про об’єкт нерухомого майна: нежитлове вбудоване приміщення, розташоване на першому поверсі будівлі головного корпусу
Яреськівського цукрового заводу. Рік побудови – 1989, загальна площа –
55,0 м2. Елементи будівлі: стіни – цегла, перекриття – залізобетонні плити,
підлога – керамічна плитка, фундамент – залізобетон. Опоряджувальні
роботи – штукатурка, пофарбування, побілка. Інженерні комунікації –
електропостачання. Загальний стан об’єкта – задовільний.
Окремий вихід відсутній.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт приватизації більше трьох років за призначенням не використовується. Можливе
подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано 23.04.2018 за № 25924060.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації.
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл, Шишацький
р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів. Земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Земельна ділянка, на якій розташований комплекс Яреськівського цукрового заводу, орендується балансоутримувачем у Яреськівської
сільської Ради на підставі договору оренди земельної ділянки. Термін дії
договору: з 20.07.2012.
Земельна ділянка площею 44,1084 га, кадастровий номер
5325786001:01:001:1879.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди не укладалися.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна
ходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю
«Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код за ЄДРПОУ
30811110) за адресою: 38034, Полтавська обл, Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24. (05352) 97131.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 20 лютого 2020 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 електрон
ного 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 об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні, що розташована за
адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів,
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
10.05.2018 року № 432 зі змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 32800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16400,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами – 3280,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1640,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1640,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта приватизації протягом шести
місяців;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в
договорі купівлі-продажу, в розмірі 1890,00 грн (одна тисяча вісімсот
дев’яносто грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно чинного законодавства.
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 перерарахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
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13

відомості
приватизації

Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24.
ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ТОВ «Агропромислове
об’єднання «Цукровик Полтавщини» – Соколовська Світлана Олексіївна,
тел. 050 42 38 281.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 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_sumy@spfu.gov.ua
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
13.01.2020 № 53.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-03-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами –328,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 164,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –164,00 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 електрон
ного 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
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому таборі
«Енергетик», що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А та перебуває
на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20А.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): спальний корпус № 2 – це окремо розташований
громадський будинок в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною площею 222,8 м2. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни –
цегла, покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – дерево,
сходи – наявні, вікна та двері – наявні. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення – наявне. Інженерні комунікації – електропостачання. Фактичний стан
об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням, як спальний корпус
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – в літній період.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях від 30.10.2019 за № 33935013.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під дитячим
оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом
№ 2, орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором оренди
№ 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років. Кадастровий номер
земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не
встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укладено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ
та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо
дження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, (0532) 516359.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 20 лютого 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 електрон
ного 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 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 покроково-
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го 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 за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018
№ 2269-VІІІ, 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 – 1 541 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 770 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 770 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами –154100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77050,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом 3 років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн. 00 коп.),
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
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 перерарахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна,
тел. (050) 9575102.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок (0532)
50-06-12, 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_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, 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 Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 11 січня 2020 року № 36.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-18-000006-1
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 – 15410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7705,00 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 електрон
ного 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
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому таборі
«Енергетик», що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б та перебуває
на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20Б.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): спальний корпус № 6 – це окремо розташований громадський будинок в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною
площею 229,6 м2. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – дерево, сходи – наявні, вікна та двері – наявні. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення – наявне.
Інженерні комунікації: електропостачання, водопостачання та водовідведення. Фактичний стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням, як спальний корпус
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – в літній період.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях від 30.10.2019 за № 33927808.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під дитячим
оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом № 6
орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором оренди № 240 від
01.03.2018. Договір укладено на 49 років. Кадастровий номер земельної
ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на земельну ділянку та
інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укладено договір зберігання №2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ
та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо
дження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, (0532) 516359.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 20 лютого 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 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 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 за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спальний
корпус № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований
за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова,
20Б, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VІІІ, 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 – 1 591 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 795 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 795 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами –159100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом 3 років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн. 00 коп.),
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
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 перерарахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
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Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна,
тел. (050) 9575102.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава
вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок (0532) 50-06-12, 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_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, 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 Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 11 січня 2020 року № 37.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-18-000009-1.
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 – 15910,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7955,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7955,00 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 електрон
ного 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
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража
за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева,
буд. 28 «Б», що обліковується на балансі Північно-східного офісу
Держаудитслужби України (код за ЄДРПОУ 40478572)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держаудитслужби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська область, м. Харків, м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40478572.
hh Пропонується до продажу окреме майно – гараж.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою
гараж, фундамент – бетон, стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні,
підлога – бетон, покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної аудиторської служби України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920910100:00:017:0136)
площею 0,0054 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування,а
саме гаража, розташована за адресою: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, буд. 28 «Б».
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гаража, що обліковується на балансі
Північно-східного офісу Держаудитслужби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 46600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23300,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.

22 січня 2020 року

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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Буринь, площа Першотравнева, буд. 28 «Б».
ПІБ контактної особи на об’єкті. заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.01.2020
№ 45.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-15-000004-3.
Період між аукціоном:
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 466,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 233,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 233,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адмінбудівлі загальною площею 116,7 м2 за адресою:
Сумська область, м. Путивль, провулок Маклакова Миколи,
1, що обліковується на балансі Північно-східного офісу
Держаудитслужби України (код за ЄДРПОУ 40478572)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держаудитслужби України.
Місцезнаходження офісу: 61022, Харківська область, м. Харків, м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40478572.
hh Пропонується до продажу окреме майно – адмінбудівля
загальною площею 116,7 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою
окремо розташовану адмінбудівлю, фундамент – бутовий, стіни, перекриття – цегляні, вікна, двері дерев’яні, підлога дощата, покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної аудиторської служби України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5923810100:02:007:0070)
площею 0,0841 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування,
розташована за адресою: Сумська область, м. Путивль, провулок Маклакова Миколи, 1.
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – адмінбудівля загальною площею
116,7 м2, що обліковується на балансі Північно-східного офісу Держ
аудитслужби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 241700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 120850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 120850,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24170,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12085,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12085,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Путивль, провулок
Маклакова Миколи, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті. заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіон альн ого відділення від
13.01.2020 № 46.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000006-3.
Період між аукціоном:
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 2417,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 1208,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
1208,50 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 1 за адресою:
Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки,
вул. Новоселівка, 3 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий блочний, обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у вигляді бетонних
блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині оштукатурені);
перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття – дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних і віконних прорізів,
внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку не підведені.
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відомості
приватизації

Ступінь будівельної готовності об’єкта не завершеного будівництвом
житлового будинку за даними технічного паспорта становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали,
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі
та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 105,00 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 1 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 об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3, має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20 500,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 250,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 050,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 025,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 025,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок №1, за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 13.01.2020 № 48.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000010-3
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
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зицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 205,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 102,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 102,50 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 2 за адресою:
Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки,
вул. Новоселівка, 5 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: недобудований окремо розташований одноповерховий житловий будинок блочний, обкладений цеглою,
з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею загальною площею
85,3 м2. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти
у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття –
дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний
лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних
і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку
не підведені.
Будівля не використовується, потребує проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, облаштування інженерними комунікаціями, встановлення дверей та вікон, покриття підлоги. Ступінь будівельної готовності
об’єкта не завершеного будівництвом житлового будинку за даними технічного паспорта становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не
охороняється (руйнується), піддається несанкціонованому демонтажу
окремих конструкцій. Робота з консервації об’єкта не проводилась.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі
та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 107,0 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 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 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5 має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 985,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 992,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 992,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний строк з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401

Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 13.01.2020 № 49.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000011-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 198,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 99,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 99,25 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 3 за адресою:
Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки,
вул. Новоселівка, 11 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий блочний, обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею.
Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття
дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення
дверних і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі
до будинку не підведені.
Ступінь будівельної готовності об’єкта не завершеного будівництвом
житлового будинку за даними технічного паспорта становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали,
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі
та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 108,0 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 3 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 об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11 має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
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При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 13.01.2020 № 50.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000012-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 192,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 96,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – металевий
модуль за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
управління, умови їх використання.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
металевий модуль за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2.
Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого майна
за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
1695586259104.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – металевий
модуль: об’єкт приватизації розташований на території колишньої Конотопської швейної фабрики, яку ліквідовано як юридичну особу. Об’єкт
являє собою незавершене будівництво будівлі, частина якої є металевим модулем, частина – капітальна цегляна будівля. Каркас металевого
модуля – металеві ферми (6 шт.), довжина ферми–18,0 м, відстань між
колонами – 6,0 м, висота – 5,0 м. Стіна модуля – стінові панелі. Площа
забудови модуля – 399,0 м2. Будівельний об’єм – 1995,0 м3. Фундамент
цегляної частини – стовпчастий з монолітного бетону. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття із збірних залізобетонних плит. Вікна, двері
дерев’яні. Покрівля металева. Дах двоскатний. Висота будівлі – 5,0 м.
Площа забудови – 565,0 м2. Будівельний об’єм – 2825,0 м3. Будівельний
об’єм підвалу – 4437,0 м3. Частково оштукатурені офісні приміщення. Інженерні мережі – водопостачання, водовідведення знаходяться в неробочому стані. Роботи щодо опалення не виконувалися. Ступінь будівельної
готовності об’єкта незавершеного будівництва – металевий модуль за
даними технічного паспорта становить 62,0 %. Об’єкт не охороняється.
Робота з консервації об’єкта не проводилась.
Право власності: оформлено за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та
розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
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 електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – металевий модуль здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – металевий модуль за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2 має відповідати вимогам, передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 897 070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 448 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 448 535,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 89 707,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 853,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44 853,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі
20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
2. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіон альн ого відділення від
13.01.2020 № 51.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000150-1.
Період між аукціоном:
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 8 970,7 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 4 485,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
4 485,35 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – виробничої бази
(адмінбудівля, майстерня) за адресою: м. Суми, вул. Черкаська,
15/2, балансоутримувач Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
(код ЄДРПОУ 23825401)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Сумська філія ПАТ «Укртелеком».
Місцезнаходження офісу: 40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23825401.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
управління, умови їх використання.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
виробнича база (адмінбудівля, майстерня). Реєстраційний номер
про право власності об’єкта нерухомого майна за відомостями
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно –
1538885959101.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – об’єкт незавершеного будівництва – виробнича база складається з двох окремо
розташованих будівель, а саме: адміністративно-побутового корпусу та
ремонтно-механічної майстерні.
Об’єкт адміністративної будівлі являє собою триповерхову цегляну
споруду загальною площею 585,5 м2, площею приміщень 1453,2 м2. Конструктивні елементи забудови представлені залізобетонними блоками
фундаменту, стінами з силікатної цегли та перегородками з червоної
цегли, залізобетонними плитами міжповерхового перекриття. Дах будівлі відсутній. На третьому поверсі недобудови частково відсутнє перекриття. З фасадної сторони об’єкт має два входи зі східними клітинами.
Інженерні мережі відсутні.
Об’єкт ремонтно-механічної майстерні являє собою цегляну одноповерхову окремо розташовану будівлю площею забудови 533,9 м2, площею приміщень 471,22 м2. Основні конструктивні елементи забудови складаються з
фундаменту – блоки бетонні; стін та перегородок – цегла червона, перекриття міжповерхові – плити залізобетонні. Дах в будівлі відсутній. В середині
недобудови частково зруйноване перекриття та міжкімнатні перегородки.
Мережі водопостачання, електропостачання та каналізації відсутні.
Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва –
виробнича база (адмінбудівля, майстерня) становить 40,0%. Робота з консервації об’єкта не проводилась. Об’єкт перебуває в задовільному стані,
має під’їзну асфальтовану дорогу. Територія не впорядкована. Об’єкт приватизації розташований у промисловій зоні м. Суми, не охороняється.
Право власності зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею
13318,0 м2, яка перебуває в постійному користуванні Сумської філії ПАТ
«Укртелеком».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 14 лютого 2020 року.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – виробнича база
(адмінбудівля, майстерня) за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 15/2, ба
лансоутримувач Сумська філія ПАТ «Укртелеком», здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля, майстерня) має відповідати вимогам, передбаченими у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 360 100,67 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 680 050,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 680 050,34 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 136 010,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 005,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68 005,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі
20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
2. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
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відомості
приватизації

внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місце
знаходженням об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 15/2.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Ткаченко Світлана Вікторівна,
тел. (0542) 770-183
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіон альн ого відділення від
13.01.2020 № 52.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000025-3.
Період між аукціоном:
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 13 601,01
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 6 800,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
6 800,50 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
кузні загальною площею 78,2 м2 за адресою: 34700, Рівненська
область, Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200,
що перебуває на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля кузні загальною площею 78,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький р-н,
м. Корець, вул. Київська, 200.
Бал анс оу тр имувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код
за ЄДРПОУ 03760316
Відомості про об’єкт приватизації: будівля кузні являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 78,2 м2, яка розташована в
периферійній частині населеного пункту на території Корецького ВАТ РТО
«Агротехсервіс». Будівля тривалий час не експлуатується, наявні комунікації – електрика. Технічний стан конструктивних елементів будівлі – незадовільний, оздоблення просте у незадовільному стані. Під’їзд до будівлі
здійснюється через спільну територію.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, належить
до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін.
призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 25.01.2018р. № 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 лютого 2020
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 – 93 180,00 грн (дев’яносто три тисячі сто вісімдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 9 318, 00 грн
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч п’ятсот
дев’яносто гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4 659, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч п’ятсот дев’яносто
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4 659, 00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 20 %
згідно з Податковим кодексом України здійснюється протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Умови продажу:
1. Відшкодування переможцем аукціону Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вартості
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі
3 500 гривень (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, 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).
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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 та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ,
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (отримувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (отримувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
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//info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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 та Житомирській областях.
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 розміщується 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 електроного 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 та Житомирській областях від 15.01.2020 № 19 (Протокол № 1 від
15.01.2020 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-2018-07-25-000049-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 931,80 грн (дев’ятсот тридцять одна гривня 80 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 465,90
грн (чотириста шістдесят п’ять гривень 90 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) – 465,90 грн (чотириста шістдесят п’ять гривень 90 копійок).
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 та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
інженерної споруди «Басейн бризкальний» за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2,
який обліковується на балансі ВАТ «Содовий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: інженерна споруда
«Басейн бризкальний».
Місцезнаходження: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача: ВАТ «Содовий завод» (код
ЄДРПОУ 00204895).
Місцез нах од ження та контактні дані бал анс оу тр имувача: 84112,
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Чубаря, буд. 91. У стані припинення за судовим рішенням про банкрутство, ліквідатор Магдєєва Н. М.,
тел. 050 625-63-07, e-mail slavsoda@ukr.net.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: інженерна споруда «Басейн бризкальний» є
резервуаром прямокутної форми, складається з чотирьох секцій. Площа
басейна становить 6536,00 м2, глибина – 0,80 м, будівельний об’єм –
5229,00 м3. Фундамент – бутобетонний, стіни бутові. Вся чаша басейну
заповнена твердими і напівтвердими відходами виробництва харчової
солі. Об’єкт потребує капітального ремонту.
Функціональне використання об’єкта: за своїм прямим призначенням –
для охолодження технологічної води басейн не використовується
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами
Дата і час проведення аукціону: 20 лютого 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 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-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій):
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного 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 електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 515 900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 257 950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 257 950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 51 590,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 25 795,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 25 795,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – інженерної споруди «Басейн бризкальний» за адресою: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2, у розмірі 4100 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД :
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД :
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45. Контактна особа: організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта – Попова Оксана Вікторівна,
тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 13.01.2020 № 00035.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000105-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 5159,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2579,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2579,5 грн.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – їдальні на 150 місць літ. А-2
за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Зоря,
вул. Афінська, 5в, балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: їдальня на 150 місць
літ. А-2.
Місцезнаходження: Донецька область, Нікольський р-н, с. Зоря,
вул. Афінська, 5в.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоповерхова будівля площею забудови 537 м2. Фундамент – бетон; перегородки та
стіни – залізобетонні панелі. Будівля без даху та оздоблення, інженерні комунікації не підведені, заповнення віконних та дверних прорізів – відсутнє. Відсоток будівельної готовності ОНБ – 19 %. Консервація ОНБ не проводилась.
Об’єкт приватизації розташований у центральній частині с. Зоря, поруч знаходиться сільська рада, об’єкти торгівлі.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях – Витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 18.10.2019 № 185247993.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, кадастровий номер
не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 20 лютого 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 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 електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 218 800,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 109 400,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 109 400,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 21 880,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 940,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 10 940,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – їдальні на 150 місць літ. А-2 за адресою:
Донецька область, Нікольський р-н, с. Зоря, вул. Афінська, 5в, у розмірі
7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті :
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД :
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД :
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній,
об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., Нікольський р-н,
с. Зоря, вул. Афінська, 5в.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа: організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057)
700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 13.01.2020 № 00034.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000008-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 2 188,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 094,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 094,00 грн.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській
областях про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської філії Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України», орган управління –
Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення будівлі «Корпусу
№ 2 з теплопунктом» (інв. №060382, реєстровий №38727770.10.
АААИГА544) загальною площею 1 107,0 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Андрієвського, 2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 7 618 950,00 (сім
мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00
коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад
2019 р.: 96 540,57 (дев’яносто шість тисяч п’ятсот сорок) грн 57
коп. (без урахування ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу від 4 жовтня 1995 року № 786 визначається шляхом коригування
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з
першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
Мета використання: розміщення складу – 1 075,8 м2 та розміщення
офіса – 31,2 м2.
Строк оренди – 10 (десять) років.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад
2019 р.: 96 540,57 (дев’яносто шість тисяч п’ятсот сорок) грн 57
коп. (без урахування ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу від 4 жовтня 1995 року № 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа
першого місяця оренди.
Оплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – листопад 2019р.) – 579 243,42 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Код: 43015722
Рахунок: UA888201720355229002001163735
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ
Призначення платежу: Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, площею 1107,0 м2.
Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу). Претенденти вносять гарантійні
внески у розмірі, який становить не менше суми шестимісячної орендної
плати в розрахунку від стартової орендної плати, у розмірі 579 243,42 грн.
При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання
зобов’язання за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % –
на рахунок балансоутримувача (Одеській філії Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений
законодавством термін на рахунок, з якого здійснений платіж.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової орендної плати.
Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
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Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
Здійснення господарської діяльності на базі орендованого майна,
що визначена в установчих документах суб’єкта господарювання, відповідно до умов договору (ч. 3 ст. 287 Господарського кодексу України).
Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж на його вартість за звітом про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховано.
Укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору.
Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкту оренди з вини орендаря.
Заборона суборенди та приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу.
Переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2
робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів
з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником
конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не
повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи зазначені в інформації про
конкурс;
документи, які підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості
про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно чинного законодавства України;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені
в установленому порядку копії установчих документів (Статут повинен бути
приведений у відповідність із вимогам Закону України «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275VIII); завірена належним чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірена належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,

кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 – 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 – 15.00.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) –
не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 10-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у
Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші неробочі
дні, то конкурс буде проведено у перший за такими днями робочий день.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59, 731-50-38.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській
областях про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства
«Одеський морський торговельний порт», орган управління – Міністерство
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди:
частини складської площі на Хлібній гавані, 29 причал (інв.
№ 065504) площею 40,0 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з
метою: інше використання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування майна та обладнання елеватора (силоси та ін.);
частини відкритого складу причалу № 43 (інв. № 065588) площею
475,0 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з метою: інше використання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування майна та
обладнання елеватора (силоси, транспортна галерея з опорами та ін.);
частини відкритого складу причалу № 43 (інв. № 065588) площею 50,0 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з метою: інше
використання нерухомого майна (розміщення контейнеру (ів) для зберігання зразків зернових та олійних культур та обслуговування транспортної галереї з опорами);
частини площі з покриттям в тилу причалу № 43 (інв. № 057266)
площею 170,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3/2 з метою: інше
використання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування
майна та обладнання елеватора (обслуговування тепловозу);
частини площі з покриттям в тилу причалу № 42 (інв. № 057265)
площею 272,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська (вул. М. Гефта, 3), з метою: інше використання нерухомого майна (розміщення пробовідбірника для залізничних вагонів та додаткового контейнера для зберігання зразків зернових та олійних культур).
Місцезнаходження об’єкту оренди: м. Одеса, Митна площа, 1/6;
вул. М. Гефта, 3/2; вул. Приморська (вул. М. Гефта, 3).
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 880 000,00 (один
мільйон вісімсот вісімдесят тисяч) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад
2019 р.: 23 688,16 (двадцять три тисячі шістсот вісімдесят вісім)
грн 16 коп. (без урахування ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу від 4 жовтня 1995 року № 786 визначається шляхом коригування
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з
першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
Мета використання: інше використання нерухомого майна (здійснення
технічного обслуговування майна та обладнання елеватору (силоси та ін.),
(здійснення технічного обслуговування майна та обладнання елеватора
(силоси, транспортна галерея з опорами та ін.), (розміщення контейнеру
(ів) для зберігання зразків зернових та олійних культур та обслуговування
транспортної галереї з опорами), (здійснення технічного обслуговування
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майна та обладнання елеватору (обслуговування тепловозу), (розміщення
пробовідбірника для залізничних вагонів та додаткового контейнера для
зберігання зразків зернових та олійних культур).
Строк оренди – до 07.12.2030.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад
2019 р.: 23 688,16 (двадцять три тисячі шістсот вісімдесят вісім)
грн 16 коп. (без урахування ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу від 4 жовтня 1995 року № 786 визначається шляхом коригування
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з
першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Оплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – жовтень 2019 р.) – 142 128,96 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Код: 43015722
Рахунок: UA888201720355229002001163735
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ
Призначення платежу: Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 1007,0 м2.
Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях (не пізніше ніж за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу). Претенденти вносять гарантійні внески
у розмірі, який становить не менше суми шестимісячної орендної плати в
розрахунку від стартової орендної плати, у розмірі 23 688,16 грн. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску
за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання
за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача (Державного підприємства «Одеський морський
торговельний порт»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума
гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством
термін на рахунок, з якого здійснений платіж.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової орендної плати.
Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
Здійснення господарської діяльності на базі орендованого майна,
що визначена в установчих документах суб’єкта господарювання, відповідно до умов договору (ч. 3 ст. 287 Господарського кодексу України).

Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховано.
Укладення з балансоутр имувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі
сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення
договору.
Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору
повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря.
Заборона суборенди та приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу.
Переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2
робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної
комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з
учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій
по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного
бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно вимог
Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи зазначені в інформації про
конкурс; документи, які підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1
(12,9 м2), № 3 (15,2 м2), № 5 (1,9 м2), № 6 (8,7 м2), № 7 (10,1 м2),
№ 8 (11,5 м2) загальною площею 60,3 м2 у приміщенні № 4 на 1-му
поверсі 5-поверхового гуртожитку № 1 (літ. А), що перебувають на
балансі Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Чорновола, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки –
ТОВ «Медичний центр МАКС і К».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.11.2019:
відновна – 95893,00 грн; залишкова – 28972,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 14, № 15, № 19) загальною площею 116,4 м2 на 1-му поверсі
4-поверхового навчального корпусу № 3, що перебувають на балансі
Вінницького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки –
ТОВ «Учбово-наукове підприємство «ПРОФ-АВТО».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
16.10.2019: відновна – 46094,02 грн; залишкова – 21877,55 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1
площею 79,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового побутового корпусу
(літ. А), що перебуває на балансі Ладижинського коледжу Вінницького
національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Полякова А.С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
19.09.2019: відновна – 9800,00 грн; залишкова – 992,55 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі аудиторського корпусу № 3 (літ. Г), що перебуває на балансі
Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки –
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
06.11.2019: відновна – 1266,24 грн; залишкова – 0,00 грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова
будівля столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2, що перебуває
на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Чабанюк О. Д.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2019: відновна – 84384,00 грн; залишкова – 1840,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної
площі, та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,51 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2 будівлі
мехмайстерні (літ. Б, Б1), що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина даху. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.10.2019: відновна – 823,14 грн; залишкова – 42,83 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5
(6,0 м2), № 6 (14,5 м2) загальною площею 20,5 м2 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на
балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Сокол О. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.10.2019: відновна – 8257,33 грн; залишкова – 220,74 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 10
(7,7 м2), частина № 11 (12,3 м2) загальною площею 20,0 м2 на 1-му
поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають
на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Він
ницьке міжрегіональне вище професійне училище». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП Артапух В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.09.2019: відновна – 25550,00 грн; залишкова – 11512,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно чинного
законодавства України;
відомості про претендента для юридичної особи: документи що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в
установленому порядку копії установчих документів (Статут повинен бути
приведений у відповідність вимогам Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII);
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
кімн. №1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 – 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 – 15.00.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) –
не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 10-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 12.00 у
Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші не робочі
дні, то конкурс буде проведено у перший за такими днями робочий день.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за тел. 731-40-59, 731-50-38.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація
про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або
безпосередньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок-четвер до 17.00,
п’ятниця до 16.00) (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
спільної власності територіальних громад Вінницької області

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт спільної власності територіальних
громад Вінницької області – нежитлові будівлі та споруди загальною площею 188,4 м2: контрольно-технічний пункт автобусного парку
літ. «А» загальною площею 91,8 м2 зі складовими частинами: підвалом
літ. «А1», ґанком літ. «а», навісом літ. «а1», ямою оглядовою літ. «а2»;
гараж-склад літ. «Б» загальною площею 96,6 м2; ворота «1», ворота «2»,
огорожа «3», огорожа «4» за адресою: Вінницька обл., смт Томашпіль,
вул. Грушевського, буд. 23ж, що перебувають на балансі Вінницького
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орендарем з урахуванням компенсації
вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів
за час оренди.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 16.07.2019: контрольно-технічний пункт автобусного парку літ.
«А» – 97282,76 грн; гараж-склад літ. «Б» – 100474,24 грн, огорожа «3» –
6373,00 грн, огорожа «4» – 2041,04 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної
площі, та за функціональним призначенням та споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,0
тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація
про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
30.01.2020 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 05.02.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій
області Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені з метою
надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення магазину загальною площею 42,5 м2 у житловому будинку. Балансоутримувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул.
Шевченка, БОС 14/1, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.12.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Учень Наталія Казімірівна. Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(торговельна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення магазину загальною площею 39,2 м2 у житловому будинку. Балансоутримувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул.
Шевченка, БОС 14/1, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.12.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Мамчур Світлана Володимирівна. Подібними
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини
будівель (торговельна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області РВ
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у
Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКа, ЗАПОРІЗЬКа 
та КІРОВОГРАДСЬКа ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею
8,5 м2 та частина даху площею 12,0 м2. Балансоутримувач: АТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Семафорна,
30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель, дах та частина даху. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 218,5 м2. Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ФОП Тимофієнко С. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
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та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,8 м2 (у т. ч. 2,26 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Телкова Н. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Гаврилко Д. І. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 344,79 м2. Балансоутримувач: Криворізька районна
державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Криворізьке шосе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Плахотна О. В. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частини зовнішніх стін площею 3,0 м2
будівлі обчислювального центру Літ. А-11, та частини приміщення
№ 257 площею 11,0 м2 одинадцятого поверху будівлі обчислювального центру Літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919,
загальною площею 14,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 75. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, частини зовнішніх поверхонь стін. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 47,93 м2 будівлі диспетчерського пункту системи посадки, а
саме: нежитлове приміщення № 22 на другому поверсі будівлі площею
31,20 м2; частина нежитлового приміщення № 21 площею 8,10 м2; частина нежитлового приміщення № 29 на третьому поверсі будівлі площею
8,63 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Блакитна,
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Державне підприємство «Запорізький
державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-виробнича будівля загальною площею 1210,1 м2 та будівля зварювального цеху площею
136,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Аджамська, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для продовження дії договору
оренди. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Кіровоградські
магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго» (ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»). Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,2 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,0 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., смт Голованівськ. вул. Соборна, 44б. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди при продовженні дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Варинська Наталія Вікторівна. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди при продовженні дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
Міненко Геннадій Миколайович. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
таку конкурсну документацію:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в
календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 31 січня 2020 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 06.02.2020 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056)744-11-51.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Об’єкти приватизації.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А)
загальною площею 229,6 м2; крематорій (Б) загальною площею 35,0 м2;
гараж (В) загальною площею 53,1 м2. Балансоутримувач: Косівська районна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки
(підприємства, господарського товариства): Івано-Франківська область,
Косівський район, с. Кути, вул. Снятинська, 117. Мета проведення неза-

лежної оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – нежитлові будівлі у складі: ветлікарня
(А) загальною площею 229,6 м2; крематорій (Б) загальною площею 35,0 м2;
гараж (В) загальною площею 53,1 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: 0 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.01.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: районна державна лікарня ветеринарної медицини у складі: основна будівля (А) загальною площею 553,2 м2;
гаражі (Б) загальною площею 141,0 м2; ворота; огорожа № 1; криниця
№ 2. Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – основна будівля (А) загальною площею 553,2 м2;
гаражі (Б) загальною площею 141,0 м2; ворота; огорожа № 1; криниця
№ 2. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні):
ні. Дата оцінки: 31.01.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації в кабінеті № 315 в приміщенні РВ
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів малої приватизації

 1. Окреме майно – частина нежитлової будівлі літ. А – група
приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок
(сауна) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
10, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код ЄДРПОУ 02140745; припинено). Орієнтовна
дата оцінки – 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, зокрема порівняної
площі. Очікувана найбільша ціна: 2 800 грн.
 2. Окреме майно – нежитлове приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 430,1 м2 за адресою: Київська обл., Таращанський
район, с. Лука, вул. Заводська, 6, яке під час приватизації Орендного
підприємства «Лучанський цукровий завод» не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Лучанський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372486;
припинено). Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник – РВ ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель, зокрема порівняної площі. Очікувана найбільша ціна:
2 800 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом Фонду державного майна України від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був
визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окре-
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мому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної
служби РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться об 11.00 06.02.2020 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина твердого покриття (майданчик для засобів перонної механізації, інв. № 47573, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.522.НЛТНПД656) площею 60,0 м2, що розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
та перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях. Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 2. Частина твердого покриття площею 203,0 м2 («тимчасова
автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769), що знаходиться за
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ
«АМІК АВІА ОЙЛ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення
аналогічного функціонального призначення.
 3. Частина приміщення № 77 площею 15,8 м2 на 4-му поверсі
пасажирського термінала «D», що знаходиться за адресою: Київська
область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль» та перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: АК «КЛМ Королівська компанія Нідерландів». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 4. Частина приміщення № 77 площею 15,8 м2 на 4-му поверсі
пасажирського термінала «D», що знаходиться за адресою: Київська
область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль» та перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: Представництво
«СОСЬЄТЕ ЕР ФРАНС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в
редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був
визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки,
та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить
не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління персоналом та проходження державної
служби РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться о 10.00 06.02.2020 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

Львівська, Закарпатська
та Волинська ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення заг.площею
18,4 м2 на першому поверсі адмінкорпусу літ. «А-2». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач:
ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бручковський Є. І.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення режимного корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «Літер Б-3» пло-
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щею 62,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл.,

м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Балансоутримувач: Державна установа
«Луцький слідчий ізолятор». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: 43005, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«РЕН ЕНЕРДЖІ».
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Старостав.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Горохівський р-н, на
території Холонівської сільської ради. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Горохівський р-н, на території Холонівської сільської ради. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Балабух Сергій Євстафійович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця: для об’єкта № 1 – 2400,0 грн; для об’єкта № 2 – 3000,0 грн;
для об’єкта № 3– 5690,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 №47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єкта № 1– приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта
№ 2 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість); для об’єкта № 3 – споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення..
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки
подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про
претендента подається за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71; (032)
261-62-04, (031) 261-38-83, (031) 263-00-73, (033) 224-80-24.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів
у складі: кран грейферний – 2 од. (інв. № 42081, 42082), кранбалка – 2 од. (інв. № 42084, 42085). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ» (зберігач). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта – 3800,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: колісні транспортні засоби спеціалізованого, спеціального призначення; силові машини та обладнання; робочі машини та
обладнання.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза- цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти,
ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами. Конкурсна пропозиція претендента подається у
запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу
документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку

виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 25541-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної
будівлі загальною площею 45,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 23. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди, телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ГО «Центр соціально-культурної творчості «Гармонія»
(код ЄДРПОУ 37743346); тел. 067-922-22-61.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 109 в будинку
АПК загальною площею 9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди, телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Логан Логістік» (код ЄДРПОУ 38477653); тел. 093-82-33-732,
067-55-99-270, 098-71-77-419.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му поверсі
9-поверхової будівлі загальною площею 18,4 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Петров Віталій Володимирович (код ЄДРПОУ 2794714575);
тел. 096-441-76-94.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо виділена частина нежитлового приміщення (споруди № 226) загальною площею 71,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний загін
швидкого реагування ДСНС України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Котлик Катерина Олегівна (код ЄДРПОУ 2919919068); тел.
067-178-56-14; 067-752-05-81.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина холу третього рівня будівлі
морського вокзалу загальною площею 11,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП АМПУ Одеська філія. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Тішинська Оксамитна Неллі Василівна (код ЄДРПОУ
2596813326); тел. 097-681-76-73.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля загальною площею 604,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Успенська, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): груденьсічень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛІМОНІУМ»
(код ЄДРПОУ 43071347).
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 301 в будинку Корпус № 2 загальною площею 15,6 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДП АМПУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ЛОГАН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 38477653); тел. 067-55-99-270,
093-82-33-732.
 8. Назва об’єкта оцінки: невиділена частина нежитлового приміщення (сушарні) другого поверху будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рябуха Олександр
Миколайович (код ЄДРПОУ 2893411351); тел. 067-482-82-61.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
митниця Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. кучурган, пункт пропуску
«Кучурган-первомайськ». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ
23697280); тел. 050-419-99-89.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього,
четвертого та технічного поверхів загальною площею 342,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний універ-

22 січня 2020 року

22

відомості
приватизації

ситет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (код ЄДРПОУ 25421352);
тел. 723-49-50 бухг.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у одноповерхової будівлі загальною площею 55,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Санаторій «Приморський». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Набережна, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Українське державне
підприємство поштового зв’язку «УКРПОШТА» (код ЄДРПОУ 21560045);
тел. 731-50-21.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення «Вагон домік» загальною
площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська митниця Державної фіскальної служби України. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, на
автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк
«Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280); тел. 050-419-99-89.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина невиділеної чистини нежитлового приміщення їдальні на другому поверсі будівлі гуртожитку
№ 3 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського,
68а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди,
телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код ЄДРПОУ 2893411351);
тел. 067-482-82-61.
 14. Назва об’єкта оцінки: покриття дороги загальною площею
27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Рені, Дорога Дружби, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
(код ЄДРПОУ 23697280); тел. 050-419-99-89.
 15. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
2-поверхової адміністративної будівлі ТЄК паромного комплексу, інв. № 4625, загальною площею 14,5 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллі
чівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Приватне підприємство «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 32394383);
тел. 0637353171.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі двоповерхової будівлі будинку ТЕК паромного комплексу
ІМТП, інв. № 4625, загальною площею 37,3 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Приватне підприємство «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 32394383);
тел. 0637353171.
 17. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чоти
риповерхової будівлі гуртожитку ОНМУ загальною площею 42 м2.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцез нах од ження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ВИЛАЙН» (код ЄДРПОУ 26248140); тел. 37-25-95.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина приіщення першого поверху в 4-поверховому корпусі № 4 гуртожитку загальною площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Соборка»
(код ЄДРПОУ 36920468); тел. 715-1-517.
 19. Назва об’єкта оцінки: облаштований бетонний майданчик
загальною площею 31,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеське обласне виробниче управління по водному господарству. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Льва Симиренка,
33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код ЄДРПОУ 14333937); тел.
(095)289-55-55.
 20. Назва об’єкта оцінки: приміщення ТП 4003 загальною площею 14,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іл-
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лічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди, телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): грудень-січень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код
ЄДРПОУ 38307584); тел. 095-379-16-72.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності
по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 вище 7540 грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 21.01.2020. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15.
Телефон для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться 27.01.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, кімн. 503).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі вхідного павільйону,
інв. № 073015, загальною площею 10,7 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди, телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень-січень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Добровенко
Ніна Жоржівна (код ЄДРПОУ 2251816884); тел. 067-488-80-18.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності
по всім об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єкту оцінки вище 7540 грн комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 21.01.2020.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої
групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться 27.01.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, кімн. 503).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: двоповерхова будівля загальною площею
130,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Братів
Лузанів, 48.
Балансоутримувач: Конотопське управління Державної казначейської
служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Конотопський міський благодійний фонд
«Рідний край».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів харчування.
 2. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею
7,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Балансоутримувач: Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Сидоренко О. П.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торго
вельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів харчування.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Юр’ївська, 1А, м. Кобеляки, Полтавська область.
Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Кобеляцької
районної державної адміністрації Полтавської області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Громадська організація Кобеляцька районна
спілка ветеранів Афганістану.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торго
вельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів харчування.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного
майна України від 14.02.2019 № 10-59-2927, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – 4 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 31.01.2020 включно.
Конкурси відбудуться 06.02.2020 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 56-27-32.
У зв’язку з введенням в дію 01.02.2020 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях скасовує проведення конкурсів щодо
об’єктів № з/п 2, 3, 4, 5, 6, опублікованих в газеті «Відомості приватизації» від 15.01.2020 № 3 (1283) на стор. 28 у другій колонці.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною
площею 159,8 м2. Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна,
103. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій
та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60, електронна
адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 (один) – нежитлова будівля
магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка,
вул. Центральна, 103. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис.грн. Строк надання
послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема
порівняної площі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – лазня. Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка,
вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60, електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 1 (один) – нежитлова будівля – лазня літ. Б-1 загальною площею 66,0 м2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель,
зокрема порівняної площі.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – нежитлова будівля (спортивний корпус) літ. «А-3» загальною площею 4049,1 м2. Балансоут
римувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля (спортивний корпус)
літ. «А-3» загальною площею 4049,1 м2. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 9,75 тис. грн. Строк надання
послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде
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враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та комплексного функціонального призначення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – лазня. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40
років Перемоги, 226а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів) – 1 (один) – лазня – нежитлова будівля площею
132,3 м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,4 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель,
зокрема порівняної площі.
 5. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» загальною площею 185,3 м2. Балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с/рада Курилівська. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 1 (один) нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г»
загальною площею 185,3 м2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. Строк надання послуг
з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
соціально-культурного призначення – нежитлові приміщення № 1-12
(приміщення їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею
181,4 м2. Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Куп’янський
р-н, с/рада Курилівська. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 7 (сім): нежитлові приміщення № 1-12 (приміщення
їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2; обладнання:
шафа холодильна 1980 р. в., інв. № 168; електросковорода, інв. № 169;
плита електрична, 1980 р. в., інв. № 171; електоронагрівач 1980 р. в., інв.
№ 167; холодильник «Апшерон», 1982 р. в., інв. № 233; шафа холодильна, інв. № 172.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель та обладнання.
 7. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – прибудована
будівля магазину з підвалом літ. А загальною площею 260 м2 та
складським приміщенням літ. Б загальною площею 17,1 м2, балан
соутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 63740, Харківська обл., Куп’янський р-н,
с. Ягідне,вул. 1 Травня, 10а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 1 одиниця. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель,
зокрема порівняної площі.
 8. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 м2, балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру,
9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта для
продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 1 одиниця. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель,
зокрема порівняної площі.
 9. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2, балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка
А. Д., 1. Мета проведення незалежної оцінки визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-75-60,
електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів) – 1 одиниця. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн. Строк
надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель,
зокрема порівняної площі.
 10. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення лабораторії
на першому поверсі одноповерхового адміністративного будинку
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(інв. № 59250, літ. «В-1»), будівля гаража (літ. «Д-1»), будівля сараю
(літ. «Д») загальною площею 142,6 м2, що перебувають на балансі Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», код ЄДРПОУ 38493324. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Науково-технічний,
медико-екологічний центр «ЕКОСИСТЕМА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки – 2,7 тис.грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки окремих приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів для об’єкта оренди). У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі
кування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, Донець
кій та Луганській областях за адресою: 61057, м.Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на
адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не
пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації
про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 11,9 м2 в
адміністративній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі
Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою:
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЕРОПОРТ КИЇВ
КАРГО». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення (частини будівель) адміністративного
призначення.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею
7,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (реєстровий номер 39292197.314.АААДЕЕ315), що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а.
Платник: Фізична особа – підприємець Лазаренко Ганна Геннадіївна. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
об’єктів торгівлі.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт
(не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за
порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (загальний
стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будє складено за
порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м.Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22 44 44.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло
Адреса
ща, м2 об’єкта оцінки

Балансоут
римувач

Платник
Очікувана
робіт з
найбільша
оцінки
об’єкта ціна надання
послуг з
оцінки/грн

1 Нежитлові примі
щення

445,31 м. Київ,
Національний
вул. Ломоно інститут раку
сова, 33/43
(літ. «А»)

2 Частина нежитло
вих приміщень

187,94 м. Київ, пл. Л. КП Київської
ТОВ
Українки, 1
обласної ради
«ДДД
«Управління спо ТРАНС»
руд»

3 Частина даху

15,0 м. Київ,
НАУ
просп. Любо
мира Гузара,
1, їдальня
НАУ

4 Нежитлове при
міщення

180,8 м. Київ,
вул. Василь
ківська, 7/7

5 Частина нежитлово 11,0 м. Київ, пл.
го приміщення
Львівська, 8
6 Частина нежитло
вого приміщення –
об’єкт культурної
спадщини

4,0

ТОВ
31.01.2020
«Інститут
7000
клінічних
дослі
джень»

ТОВ
«лайф
селл»

31.01.2020
6500
31.01.2020
5000

ДП «Національний АТ «Ук
центр Олександра рпошта»
Довженка»

31.01.2020

ДП «Сервісновидавничий
центр»

ТОВ «Їс
титут»

31.01.2020

ФОП
Богда
нов Г. К.

31.01.2020

м. Київ, бульв. КНУ ім. Т. Шев
Т. Шевчен
ченка
ка, 14

6500

5000

5000

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоут
римувач

Платник ро Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надан
ня послуг з
оцінки/грн

1 Нежитлове при
міщення

65,0 м. Київ, вул. Тур ДП «УКРРИБ
генєвська, 82а ПРОЕКТ»

ДП «Сервіс»

2 Частина нежитло
вого приміщен
ня – об’єкт куль
турної спадщини

3,2

АТ КБ «ПРИ 30.11.2019
ВАТБАНК»
5000

3 Нежитлове при
міщення

18,4 м. Київ, вул. Тур Головне управ ГО «Клуб
генєвська, 71-75 ління статисти ветеранів
ки у м. Києві
міліції»

4 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 35
ченка
нов Г. К.
5000

5 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 47
ченка
нов Г. К.
5000

6 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 59
ченка
нов Г. К.
5000

7 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 37
ченка
нов Г. К.
5000

8 Частина нежитло
вого приміщення

2,0

9 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 55
ченка
нов Г. К.
5000

10 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 49
ченка
нов Г. К.
5000

11 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 57
ченка
нов Г. К.
5000

12 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 61
ченка
нов Г. К.
5000

13 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 51
ченка
нов Г. К.
5000

14 Частина нежитло
вого приміщення

8,0

15 Нежитлові при
міщення

м. Київ, пл.
Контрактова, 4,
корпус № 3

Національний
університет
«КиєвоМогилянська
академія»

31.10.2019
5500

31.12.2019
5000

м. Київ, вул. Ло КНУ ім. Т. Шев ФОП Богда 31.12.2019
моносова, 39
ченка
нов Г. К.
5000

м. Київ, вул. Ва КНУ ім. Т. Шев ТОВ
сильківська, 90 ченка
«А.С.Прінт»

414,0 м. Київ, просп. ДП УНДІ нафто ТОВ «Ізо
А. Палладіна, 46 переробної
дром»
промисловості
«Масма»

31.12.2019
5000
31.12.2019
7000

16 Частина нежитло 10,0 м. Київ, вул. Ге ФДМУ
вого приміщення
нерала Алмазо
ва, 18/9

ФОП Слобо 31.12.2019
дян В. В.
5000

17 Частина нежитло
вого приміщен
ня – об’єкт куль
турної спадщини

4,0

Національний
університет
«КиєвоМогилянська
академія»

АТ КБ «ПРИ 30.11.2019
ВАТБАНК»
5000

18 Частина нежитло
вого приміщення

1,0 м. Київ,
вул. А. Янгеля,
9/16

НТУУ «КПІ
ім. І. Сікор
ського»

АТ «Креді
Агріколь
Банк»

19 Нежитлове при
міщення

м. Київ, пл.
Контрактова, 4,
корпус № 1

106,7 м. Київ, вул. По НТУУ «КПІ
літехнічна, 16
ім. І. Сікор
ського»

31.12.2019
5000

ТОВ «НВП
31.12.2019
«Плазмотех
6000
ніка»

Конкурси відбудуться 05 лютого 2020 року о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 30 січня 2020 року за адресою:
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 05 лютого 2020 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
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До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно
для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення,
частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

прийнято рішення про приватизацію
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Фонду державного майна України від 20.01.2020:
 № 89 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу ПАТ
«Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень «Вектор» (м. Київ, вул. Рилєєва, 10а);
 № 90 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21);
 № 91 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр
еколого-експертної аналітики» (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35).

Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 17.01.2020:
 № 70 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – гараж загальною площею
19,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький
р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2 та обліковується на балансі
Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
код ЄДРПОУ 38481895;
 № 71 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – гараж загальною площею
20,3 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27 та обліковується на
балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код ЄДРПОУ 38481895;
 № 72 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – гаражі загальною площею
87,3 м2, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава
Мудрого, 11 та обліковуються на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893;
 № 73 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – нежитлове приміщення – приміщення пункту сигналізаційних прогнозів загальною площею 86,9 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н,
с. Кременчуки, вул. Центральна та обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
код ЄДРПОУ 38481895;
 № 74 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – нежитлове приміщення – боксгараж загальною площею 33,5 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, вул. Ю. Савіцького, 16/4
та обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код ЄДРПОУ 38481895.

Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях від 20 січня 2020 року:
 № 7-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: лабораторний корпус літ. А площею 859,5 м2,
склад літ. Б площею 351,2 м2, гараж літ. В площею 209,2 м2, огорожа №1,
що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б,23-А,
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами;
 № 8-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: Путильська районна лабораторія літ.
А загальною площею 133,5 м2, віварій літ. Б загальною площею 53,4 м2,
сарай літ. В загальною площею 75,5 м2, убиральня літ. Г загальною площею 2,24 м2, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою: смт Путила, Путильський р-н, Чернівецька обл., вул.Кобилянської, 18, шляхом продажу на
електронному аукціоні з умовами;
 № 9-П прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівля ветлабораторії літ. А загальною площею 338,3 м2, сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е, убиральня
літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою:
смт Глибока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., вул. Героїв Небесної сотні,
1б, шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 17.01.2020:
 № 70 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності незавершеного будівництва: одноквартирний житловий будинок № 4
за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Горове, вул. Польова,
9а, балансоутримувач відсутній;
 № 71 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності незавершеного будівництва: котельня за адресою: Сумська область,
Лебединський район, с. Михайлівка, вул. Набережна, 11, балансоутримувач – ТДВ «Племзавод «Михайлівка» (код ЄДРПОУ 00486741).
  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 20.01.2020:
 № 83 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: нежитлова будівля загальною
площею 185 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Чутівський
р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2, балансоутримувач: ПСП «Лозоватка» (код
за ЄДРПОУ 30748840), шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 № 84 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: нежитлова будівля, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна
Сокілка, вул. Степова, 26, балансоутримувач відсутній, шляхом продажу
на аукціоні з умовами;
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 № 85 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: склад, що розташований за
адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. Центральний, 5 та перебуває на балансі ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 00845878),
шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 № 86 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації незавершеного будівництва – автомийки літ. «А»,
що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небес
ної Сотні, 124 та перебуває на балансі ВАТ «Хорольське АТП-15346»
(код ЄДРПОУ 03118207), шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 № 87 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: нежитлова будівля (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Чапаєвська, 1б та перебуває на балансі ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 00845878), шляхом
продажу на аукціоні з умовами;
 № 88 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: заглиблений склад, що розташований за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський,
94 та перебуває на балансі ЗАТ «Лубнимеблі» (код ЄДРПОУ 00275042),
шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 № 89 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна: газобалонний склад, що розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі та
перебуває на балансі СВК «Перемога» (код ЄДРПОУ 05423113), шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 20.01.2020:
 № 40 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – ветлабораторії, нежитлової будівлі загальною
площею 155,3 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський район,
м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, ЄДРПОУ 26299380,
шляхом продажу на аукціоні;
 № 41 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлового приміщення гаража загальною
площею 19,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район,
смт Володимирець, вул. Соборна, 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748, шляхом продажу на аукціоні;
 № 42 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі лабораторії загальною площею 599,6 м2
за адресою: Рівненська область, Острозький район, м. Острог, вул. Сагайдачного, 49, що перебуває на балансі Острозької районної державної
лікарні ветеринарної медицини, ЄДРПОУ 00703776, шляхом продажу на
аукціоні;
 № 43 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлового приміщення, гараж-віварій загальною площею 96,0 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський
район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, ЄДРПОУ
262993808, шляхом продажу на аукціоні;
 № 44 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – адміністративного приміщення загальною площею 467,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район,
смт Володимирець, вул. Соборна, 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748, шляхом продажу на аукціоні;
 № 45 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – адміністративного приміщення загальною площею 126,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський район, м. Березне, вул. Зірненська, 22а, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748,
шляхом продажу на аукціоні;
 № 46 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – нежитлового приміщення, гараж загальною площею 24,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський район,
м. Березне, вул. Київська,10б, гараж 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748, шляхом продажу на аукціоні.
  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 21.01.2020:
 № 48 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі адміністративної загальною площею
108 м2 за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 40, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748,
шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 49 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – частини будівлі ветеринарної дільниці загальною
площею 78,4 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район,
с. Немирівка, вул. Лісова, 29, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753,
шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 50 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – частини будівлі дільничної ветлікарні загальною
площею 156,7 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район,
с. Острів, вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753,
шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 51 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – частини будівлі ветлікарні загальною площею
121,2 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин,
вул. Берестецька, 68, що перебуває на балансі Радивилівської районної
державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 52 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі ветеринарної лабораторії загальною
площею 260,90 м2 у складі: А-1-ветеринарна лабораторія, В-1-гараж,
за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів,
вул. Тиха, 86, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, шляхом продажу
на електронному аукціоні;
 № 53 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлового приміщення «Дільниця ветеринарної
медицини» загальною площею 82,4 м2 у складі: сарай, погріб за адресою:
Рівненська область, Млинівський район, с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9,

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

що перебуває на балансі Млинівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703859, шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 54 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 м2 у складі: уборна, хлів, криниця бетонна за адресою:
Рівненська область, Сарненський район, с. Цепцевичі, вул. Центральна,
188, що перебуває на балансі Сарненської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703894, шляхом продажу на
електронному аукціоні
  
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 20.01.2020:
 № 51 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі Романівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Вільха,
вул. Миропільська, 8, шляхом продажу на аукціоні без умов. Балансоутримувач – Романівська районна державна лікарня ветеринарної медицини
(код ЄДРПОУ 00698472);
 № 53 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлового приміщення (частини будівлі)
загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», сараю літ. «Г-1» (частини
будівлі сараю) за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кілки,
вул. Садова, 6, шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код
ЄДРПОУ 00698199);
 № 50 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації,
окремого майна – станції знезалізнення води з двома артсвердловинами за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 239в,
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Басейнове
управління водних ресурсів річки Прип’ять (код ЄДРПОУ 01038766);
 № 54 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі котельні за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122В, шляхом продажу на
аукціоні без умов. Балансоутримувач – Олевське міжрайонне управління
водного господарства (код ЄДРПОУ 01033852);
 № 52 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлових приміщень адмінбудинку за
адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Небесної Сотні, 1, шляхом продажу на аукціоні без умов. Балансоутримувач – Пулинське міжрайонне управління водного господарства (код
ЄДРПОУ 05579849);
 № 49 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – майнового комплексу господарських споруд Черняхівської експлуатаційної дільниці
Житомирського міжрайонного управління водного господарства у складі:
свинарника, конюшні, погреба, колодязя, огорожі за адресою: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а, шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Житомирське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 01033869);
 № 48 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі Управління статистики України загальною
площею 873,5 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10, шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Головне Управління статистики у Житомирській області (код
ЄДРПОУ 02360412);
  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 21.01.2020:
 № 57 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 172,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н,
с. Суслівка, вул. Центральна, 10. Балансоутримувач – ВАТ «Суслівське»
(код ЄДРПОУ 00845981);
 № 55 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 234,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий
Дивлин, вул. Центральна, 54а. Балансоутримувач – ТОВ «Дивлинське»
(код ЄДРПОУ 05418595);
 № 56 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною
площею 2511,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
с. Івниця, вул. Миру, 5а. Балансоутримувач – ПрАТ «Фірма «Житомирінвест» (код ЄДРПОУ 01272640);
 № 58 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10. Балансоутримувач –
ТДВ «Ігнатпільський кар’єр» (код ЄДРПОУ 01374547).

Харківська, Донецька 
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 17.01.2020 № 00106
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення: кінотеатр «Електрон» на 580 місць загальною
площею 832,3 м2 за адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12. Балансоутримувач: ПАТ «Донбасенерго», код
за ЄДРПОУ 23343582.

Херсонська область, 
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від
17.01.2020 № 17 внесено зміни до наказу від 24.04.2018 № 161 в частині
визначення способу приватизації об’єкта державної власності, а саме:
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності «Недіючий літній кінотеатр «Текстильник», який при приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»
(код ЄДРПОУ 00306710), але перебуває на його балансі, розташований
за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна,1а, шляхом продажу на аукціоні.
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