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прийнято рішення про приватизацію

Продовження таблиці

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36-р  

із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 03.03.2020 р. № 204-р

ПЕРЕЛІК 
об’єктів великої приватизації державної власності

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування об’єкта Розмір пакета акцій (частки), відсотків

ЕнЕРГЕТична ГаЛУЗь

ФонД Державного Майна

22927045 ПАТ «Центренерго»* 78,289

00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» 50,999

00130926 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 60,2475

00131954 АТ «Харківобленерго» 65,001

23399393 АТ «Миколаївобленерго» 70

22767506 АТ «Хмельницькобленерго» 70,0089

00131771 АТ «Херсонська ТЕЦ» 99,8328

00130820 АТ «Дніпровська ТЕЦ» 99,9277

00130850 АТ «Криворізька теплоцентраль» 99,9864

05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» 99,9895

00131050 Державне підпри\ємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»

ДОБУВна ПРОМисЛОВІсТь

МінеКоноМрозвитКУ

36716128 АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 100

МіненерговУгілля

31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»

МінеКоноМіКи

00379790 Державне підприємство «Артемсіль»

МашинО- Та ПРиЛаДОБУДУВання

ФонД Державного Майна

30832888 ПАТ «Азовмаш» 50

14308569 АТ «Перший київський машинобудівний завод» 100

МінеКоноМрозвитКУ

00213121 Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»

ХІМІчна ПРОМисЛОВІсТь

ФонД Державного Майна

05766356 ПАТ «Сумихімпром» 99,9952

00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» 99,5667

ПЕРЕРОБна ПРОМисЛОВІсТь

ФонД Державного Майна

05743160 АТ «Оріана» 99,9988

ОХОРОна ЗДОРОВ’я, КУЛьТУРа Та сПОРТ

ФонД Державного Майна

30058128 ПрАТ «Президент-Готель» 100

Моз

21680915 ПрАТ «Індар» 70,7016

сІЛьсьКОГОсПОДаРсьКа ГаЛУЗь

ФонД Державного Майна

30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 100

Мінекономіки

37243279 АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 100

20047943 ДАК «Хліб України» 100

_______________________________________________
* Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

АПАРАТ ФОНДУ
ІнФОРМаЦІя 
про прийняття рішення про приватизацію

наказами Фонду державного майна України від 20.03.2020:
 № 517 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного 

майнового комплексу державного підприємства Український державний проектний ін-
ститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 02497980) (61145, м. Харків, вул. Кос-
мічна, буд. 21-А);
 № 518 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдино-

го майнового комплексу державного підприємства «Південно-українське державне ви-
робниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва» (код за ЄДРПОУ 
02497938) (65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1-А);
 № 519 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровський державний про-
ектний інститут житлового і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ» (код за 
ЄДРПОУ 02497789) (49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29);
 № 520 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності державного 

пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ «Перший київський машинобудівний 
завод» (код за ЄДРПОУ 14308569) (03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 49/2);
 № 521 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «Державний проектний інститут «ДІПРО-
ВЕРФ» (код за ЄДРПОУ 14311465) (03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 25).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

від 16 березня 2020 року № 194 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною 
площею 2761,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що перебуває на балансі 
державного підприємства Завод «Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520).

Продовження рубрики на стор. 24
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25 березня 2020 року № 14 (1294)

результати продажу об’єктів  
малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації, 
окремого майна

Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні (літ. Б), що не увійшли до 
статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 
00232489, які розташовані за адресою: 23300, Вінницька обл., Тиврівський 
р-н, смт Сутиски, вул. Зарічна, 38, приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП 
«Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949, за ціною 
33600,00 грн (тридцять три тисячі шістсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
5600,00 грн (п’ять тисяч шістсот грн 00 коп.).

Будівля лазні загальною площею 99,8 м2 за адресою: Вінницька обл., 
Літинський р-н, с. Іванівці, вул. Слобідська, 30 приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною осо-
бою – ПП «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949, 
за ціною 6600,00 грн (шість тисяч шістсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
1100,00 грн (одна тисяча сто грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта  
державної власності

Наказом регіонального відділення від 04.03.2020 № 12/01-06-ЗВП за-
тверджено результати продажу об’єкта державної власності – будівля ко-
тельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа внутримайданчикова (інв. 
№ 4743), хімводоочистка (інв. № 4781), що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Об’єкт привати-
зовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною 
особою – ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 34734229). Ціна продажу – 
204 120,00 грн (двісті чотири тисячі сто двадцять грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 34 020,00 грн (тридцять чотири тисячі двадцять грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта  
державної власності

Наказом регіонального відділення від 04.03.2020 № 12/01-07-ЗВП за-
тверджено результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова 
будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба 
димова літ. 58, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Об’єкт приватизовано шляхом прода-
жу на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЮС 
КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 34734229). Ціна продажу – 254 200,80 грн (двісті 
п’ятдесят чотири тисячі двісті грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 42 366,80 
грн (сорок дві тисячі триста шістдесят шість грн 80 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта 
соціально-культурного призначення

Наказом регіонального відділення від 28.02.2020 № 12/01-05-ЗВП за-
тверджено результати продажу об’єкта соціально-культурного призначен-
ня – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9. Об’єкт приватизо-
вано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» 
(код ЄДРПОУ 38465370). Ціна продажу об’єкта – 540 613,20 грн (п’ятсот со-
рок тисяч шістсот тринадцять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 90 102,20 грн 
(дев’яносто тисяч сто дві грн 20 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

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

Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – будівля загаль-
ною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною 
площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею, що 
перебуває на балансі ТОВ «Джерело» (Чернівецька область, Герцаївський 
район, с. Хряцька, вул. Лісова, 42А) приватизовано юридичною особою – 
фермерським господарством «Молницьке». Ціна, за якою придбано 
об’єкт, становить 28697,62 грн (двадцять вісім тисяч шістсот дев’яносто 
сім грн 62 коп.), у тому числі ПДВ – 4782,94 грн (чотири тисячі сімсот ві-
сімдесят дві грн 94 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – нежитлове приміщення (вбудоване приміщен-
ня в багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція) загальною пло-
щею 133,0 м2 (Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 3) 
приватизовано фізичною особою – Домачуком Русланом Юрійови-
чем, якого визнано переможцем електронного аукціону з умовами, за 
540 240,00 грн (п’ятсот сорок тисяч двісті сорок грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 90 040,00 грн (дев’яносто тисяч сорок грн 00 коп.).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, 
окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля за адре-
сою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Бараші, вул. Василя Шев-
чука, 4, що перебуває на балансі Головного територіального управління 
юстиції у Житомирській області (код ЄДРПОУ 34900660), приватизовано 
шляхом продажу на електронному аукціоні без умов юридичною особою 
за ціною 600268,80 грн (шістсот тисяч двісті шістдесят вісім грн 80 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 100044,80 грн (сто тисяч сорок чотири грн 80 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, 
окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля котельні № 257 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 
44-А, що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654), приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Загривою Христи-
ною Олександрівною за ціною 113280,00 грн (сто тринадцять тисяч двісті 
вісімдесят грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 18880,00 грн (вісімнадцять тисяч ві-
сімсот вісімдесят грн 00 коп.). 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – будівлі лазні літ. А, 
тамбура літ. А1, прибудови літ. А2 загальною площею 
135,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Барський цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля лазні літ. а, тамбура літ. а1, 
прибудови літ. а2 загальною площею 135,9 м2,  
що не увійшла до статутного капіталу ВаТ «Барський 
цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, 

м. Бар, вул. Героїв Чорнобиля, 10.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: будівля лазні літ. А, тамбура літ. А1, прибудови 

літ. А2 загальною площею 135,9 м2, 1935 року забудови, не використо-
вується, перебуває в задовільному стані. Право державної власності за-
реєстровано 26.10.2019, номер запису 33860674, реєстраційний номер 
1946386705202.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька 
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Чорнобиля, 10, окремо не виді-
лена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення 
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності на зе-
мельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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, тамбура літ. А1, прибудови літ. А2 
загальною площею 135,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Барський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Героїв Чорнобиля, 10 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). Покупець 
будівлі лазні літ. А, тамбура літ. А1, прибудови літ. А2 загальною площею 
135,9 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 73114,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36557,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 36557,00 грн.
На остаточну ціну продажунараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7311,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3655,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3655,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ 

по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2990,00 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, реєстрацій-
них 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 ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 
вул. Героїв Чорнобиля, 10.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу привати-
зації 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 Фон-
ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,  

м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Телефон 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 
17.03.2020 № 375.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000011-3.
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 сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 731,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 365,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 365,57 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – гаражів літ «Б»  
загальною площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ. «б», «б1»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 м2  
з оглядовими ямами літ. «б», «б1».
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 

вул. Кривоноса 66-А, гараж 2, 3.
Відомості про балансоутримувача: Північний офіс Державної ауди-

торської служби України, код за ЄДРПОУ 40479560, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 18. Контактна особа: завідувач юридичного сектору Управління 
Північного офіса Державної аудиторської служби у Вінницькій області – Ку-
чабська Вікторія Валентинівна, тел. (0432) 66-12-82.

Відомості про об’єкт: гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 м2 з 
оглядовими ямами літ. «б», «б1», 1998 року забудови, не використову-
ється, перебуває в задовільному стані. Право державної власності за-
реєстровано 22.09.2017, номер запису 22577577, реєстраційний номер 
1364885405202.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька 
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Кривоноса 66-А, гараж 2, 3 окремо не 
виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призна-
чення 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: 15.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 гаражів літ «Б» загальною площею 59,9 м2 з оглядо-
вими ямами літ. «б», «б1», які розташовані за адресою: Вінницька обл., 
Барський р-н, м. Бар, вул. Кривоноса 66-А, гараж 2, 3 та перебувають на 
балансі Північного офіса Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 гаражів літ «Б» загальною 
площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ. «б», «б1» має відповідати вимо-
гам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 92426,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46213,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 46213,00 грн.
На остаточну ціну продажунараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9242,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4621,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4621,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ 

по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них 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 ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –

Управління підготовки до 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

продаж об’єктів малої приватизації
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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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 
вул. Кривоноса 66-А, гараж 2, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу привати-
зації 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. Ві-
нниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, адреса 
електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Телефон 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 
17.03.2020 № 374.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000017-3.
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 сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 924,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 462,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 462,13 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – гаража загальною 
площею 20,2 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h гараж загальною площею 20,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Че-

хова, 1а, ТВГ «Авіатор», гараж 280 (303).
Відомості про балансоутримувача: Північний офіс Державної ауди-

торської служби України, код за ЄДРПОУ 40479560, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 18. Контактна особа: завідувач юридичного сектору Управління 
Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області – 
Кучабська Вікторія Валентинівна, тел. (0432) 66-12-82.

Відомості про об’єкт: гараж загальною площею 20,2 м2, 1996 року 
забудови, не використовується, перебуває в задовільному стані. Право 
державної власності зареєстровано 22.09.2017, номер запису 22565711, 
реєстраційний номер 136427210501.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-
тизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., м. Ві-
нниця, вул. Чехова, 1а 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: 15.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 гаража загальною площею 20,2 м2, який розташований 
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, 1а, ТВГ «Авіатор», 
гараж 280 (303) та перебуває на балансі Північного офіса Держаудитслуж-
би, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів 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 гаража загальною площею 
20,2 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 – 41430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 20715,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 20715,00 грн.
На остаточну ціну продажунараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4143,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2071,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2071,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ 

по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2200,00 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, реєстрацій-
них 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 ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, 
1а, ТВГ «Авіатор», гараж 280 (303).

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу привати-
зації 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. Ві-
нниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, адреса 
електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Телефон 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 
17.03.2020 № 374.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000020-3.
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 повідо-
млення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 414,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 207,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 207,15 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – будівлі будинку побуту 
літ. «А» загальною площею 111,1 м2 з ґанком,  
яка не увійшла до статутного капіталу КСП «Пляхівське», 
код за ЄДРПОУ 00448195

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля будинку 
побуту літ. «а» загальною площею 111,1 м2 з ґанком,  
яка не увійшла до статутного капіталу КсП «Пляхівське», 
код за ЄДРПОУ 00448195.
Місцезнаходження об’єкта: 22132, Вінницька область, Козятинський 

р-н, с. Пляхова, вул. Подільська, 7а.
Відомості про балансоутримувача: СТОВ «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 

00448195, юридична адреса: 22132, Вінницька область, Козятинський р-н, 
с. Пляхова, вул. Подільська, 5, контактна особа: директор СТОВ «Пляхів-
ське» Савчук Віктор Ввсильович, тел. (04342) 3-27-19.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будів-
ля будинку побуту загальною площею 111,1 м2 з ґанком, 1989 року по-
будови, не використовується, знаходиться в задовільному стані. Право 
державної власності зареєстровано 26.10.2019, номер запису про право 
власності: 33860729, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1946388905214.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про 
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, на-
явність 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: 15.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 будинку побуту літ. «А» загальною площею 111,1 
м2 з ґанком, яка не увійшла до статутного капіталу КСП «Пляхівське», роз-
ташована за адресою: Вінницька область, Козятинський р-н, с. Пляхова, 
вул. Подільська, 7а та перебуває на балансі СТОВ «Пляхівське», здійсню-
ється 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

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

стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 104323,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 52161,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 52161,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10432,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5216,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5216,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ 

по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3100,00 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, реєстрацій-
них 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 реє-

страційного 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 га-

рантійного 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-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 міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го 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, – директор СТОВ «Пляхівське» Савчук Віктор Ввсильович, 
тел. (04342) 3-27-19.

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

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 17.03.2020 № 369 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000013-3.
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 сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1043,23 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни –521,62 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 521,62 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – приміщення лазні  
з № 2-1 по № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі 
літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу  
СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  приміщення лазні 
з № 2-1 по № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі 
літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу сВаТ 
«Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692.
Місцезнаходження об’єкта: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, 

с. Садове, вул. Бригадна, 7.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і кон-

тактні дані): ТОВ «Агромир і Ко», код ЄДРПОУ 05527692, місцезнаходжен-
ня: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 
3, директор ТОВ «Агромир і Ко» Бикодьорова Оксана Анатоліївна, тел. 
(096) 36-49-591.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення лазні з № 2-1 по 
№ 2-7 загальною площею 50,0 м2 знаходяться в будівлі літ. «З, З1, з», 
1989 року побудови, за призначенням не використовується, перебувають 
у незадовільному стані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 09.07.2019, номер запису про право 
власності 32313773, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1180530705206.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька 
обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7. Інформація про ка-
дастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, на-
явність 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: 15.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 – приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною пло-
щею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу 
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СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692, 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, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змі-
нами від 18.07.2018).

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

стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 10600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5300,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1060,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 530,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 530,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України 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.

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, реєстрацій-
них 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 реє-

страційного 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 га-

рантійного 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-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 міс-
цем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агромир і Ко» Бико-
дьорова Оксана Анатоліївна, тел. (096) 36-49-591.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Ві-
нниця, 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) 67-
30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 17.03.2020 № 367 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-05-000001-3.
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 сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 106,00 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 53,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 53,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

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 – нежитлової будівлі 
(магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої  
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, 
с. Верхньоінгульське, вул.  Набережна, 14

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верх-

ньоінгульське, вул.  Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля площею 115,9 м2; фундаменти бутові, стіни із черепашнику, покрівля 
шиферна, перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, підлога 
демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1968. Трива-
лий час не використовується, потребує ремонту.

Відомості про земельну ділянку: земельну ділянку окремо не від-
ведено.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 квітня 2020 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, 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 – нежитло-
вої будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адре-
сою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, 
вул. Набережна, 14, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою: 
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. На-
бережна, 14, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 120,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 060,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 612,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 806,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 806,00 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, відкри-
того 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 електро-
нного 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 Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у 
сумі 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот грн 00 коп.) протягом 30 кален-
дарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною 
площею 115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобри-
нецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
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 Фонду державного майна України 

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

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгуль-
ське, вул.  Набережна, 14.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 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 Кіровоградській області від 12.03.2020 
№ 12/01-47.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.

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

цять) 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 – 361,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 180,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 180,60 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 7, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок (незавершене будівництво) літ. а-1, 
веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене 
будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', що розташований  
за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул.  Зарічна, 7, поверненений за рішенням суду  
у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: в житловому будинку виконані фундамент із бетонних 
блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з обли-
цюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, між-
поверхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підло-
га – відсутня, відсутні оздоблювальні роботи, віконні та дверні заповнення, 
санітарно-технічне та електротехнічне устаткування та прилади;

по веранді виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із шифе-
ру, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога відсутня. 
Веранда має дверний отвір. Відсутні оздоблювальні роботи, віконні та 
дверні заповнення, санітарно-технічне та електротехнічне устаткування 
та прилади.

У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спо-
стерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на 
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, посла-
блення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в 
нижніх плитах і в місцях спирання плит, покрівля має протікання і просвіти 
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.

Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних 
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. В фундаменті гос-
подарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетону корінням 
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту 
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування. Роботи з консер-
вації не виконувались.

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 43 %;
господарчої будівлі літ. Б – 50 %;
підвалу літ. Б' – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не при-
своєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок. 
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 15 квітня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 7, поверненого за рішенням суду у державну 
власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 200 813,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 100 406,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 100 406,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 081,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 040,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 040,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у роз-
мірі 8 200,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу.

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945
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Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 7.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.03.2020 № 12/1-114.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 008,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 004,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 004,07 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 13, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок (незавершене будівництво) літ. а-1, 
веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене 
будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул.  Зарічна, 13, поверненений за рішенням суду  
у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: об’єкт незавершеного будівництва являє собою одно-
поверхову будівлю житлового будинку розміром 9,05х11,90 з верандою 
5,9х2,40. Будівельний майданчик розташований вздовж дороги з асфаль-
товим покриттям, на відстані 20 м від дороги.

По будівлі житлового будинку літ. А-1 виконано: фундамент із бетон-
них блоків; зовнішні стіни і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли; 
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля – ши-
фер; підлога відсутня. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не вико-
нувались. Наявні віконні блоки (на фронтонах горища) не засклені, мають 
значні пошкодження у вигляді тріщин, деформації.

По веранді літ. а-1 виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – 
шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний отвір. По господарчій 
будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господар-
чою будівлею) – стіни бетонні блоки. Наявні віконні блоки не засклені. По 
об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельно-монтажні) роботи 
по зведенню коробки будівлі.

По господарчій будівлі літ. Б виконано: фундамент – бетонні блоки; по 
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Фундаменти та 
стіни подекуди демонтовані та мають тріщини.

Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта 
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного 
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від 
існуючого (підведено до будівельного майданчика). Фізичний знос об’єкта 
приватизації – 50 %. Роботи з консервації не виконувались.

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 62,5 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 

площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер 
не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок. 
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 15 квітня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у дер-
жавну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206 398,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 103 199,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 103 199,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 639,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 319,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 319,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ви-
трати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 6 800,00 грн без урахування 
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 13.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, (061)226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.03.2020 № 12/1-115.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 063,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 031,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 031,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід у 
підвал, літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок інв. № 1, у складі: незавершене 
будівництво, літ. а; вхід в підвал, літ. Б, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, 
с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, повернений  
за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: об’єкт приватизації – це житловий будинок інв. № 1, у скла-
ді: незавершене будівництво, літ. А, вхід в підвал, літ. Б.

Недобудований житловий будинок двоповерховий літ. А: фундамент – 
із залізобетонних блоків; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповер-
хове перекриття залізобетонні; покрівля відсутня; підлога відсутня; сходи 
відсутні, віконні та дверні отвори відсутні, електропостачання, водопоста-
чання, каналізація, газопровід, опалення відсутні. Площа в основі будівлі: 
285,8 м2, висота: 6,3 м, об’єм – 1804 м3. Висота поверху – 3,15 м. Плану-
валося що будинок буде двоповерховий. Вхід в підвал розташований зі 
сторони бокового фасаду будинку.

Рівень будівельної готовності житлового будинку становить 50,8 %.
Вхід в підвал літ. Б: фундамент – котлован; стіни – залізобетонні бло-

ки; перегородки відсутні; покрівля відсутня; перекриття – залізобетонні 
плити; підлога відсутня; сходи залізобетонні; електропостачання, водо-
постачання, каналізація, газопровід, опалення відсутні. Вхід в підвал, 
літ. Б, є в наявності, тому рівень будівельної готовності можна прийняти 
умовно рівним 100 %.

Фізичний знос об’єкта приватизації, в частині житлового будинку літ. А, 
становить 60 %. Роботи з консервації не виконувались.

Об’єкт приватизації розташований на вулиці Вишнева, уздовж дороги 
з асфальтовим покриттям, на відстані близько 20 м від дороги, неподалік 
знаходяться: житлові будинки, територія вільна від забудови. По адміні-
стративному діленню зона розташування об’єкта приватизації відноситься 
до периферійної зони села Єлизаветівка.

Будівельний майданчик не огороджений, земельна ділянка під 
об’єктом приватизації заросла дикоростучими деревами, чагарниками, 
бур’яном (дерева та кущі також проростають всередині та з під фунда-
ментів). Конструктивні елементи житлового будинку зазнали значних 
руйнувань: спостерігається масове вивітрювання цементного розчину зі 
швів між блоками та руйнування цегли в цегляній кладці стін (на ділянках 
цокольної частини та стін, де виконана цегляна кладка); руйнування бе-
тонних блоків в цокольній частині будинку; віконні та дверні пройми від-

сутні; по бетонних блоках фундаментів та стін спостерігаються тріщини, 
місцями руйнування бетону, навкруги об’єкта приватизації знаходиться 
будівельне та побутове сміття.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,2000 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий но-
мер не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-
динок.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 21 квітня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – житлового будинку інв. № 1, у складі: незавершене будівни-
цтво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, поверненого 
за рішенням суду у державну власність, 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 по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 359 753,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 179 876,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 179 876,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 35 975,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 987,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 17 987,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення оцінки об’єкта приватизації у 
розмірі 6 800,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу.

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Примор-
ський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціона: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.03.2020 № 12/1-116.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 597,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 798,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 798,77 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
нежитлової будівлі – кафе «Дворік» літ. А-1 (у складі 
прибудови літ. А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1,  
мостіння літ. І) загальною площею 138,9 м2, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 36а та перебуває на балансі 
ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 
(код ЄДРПОУ 00190905)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля – 
кафе «Дворік» літ. а-1 (у складі прибудови літ. а'-1,  
навісів літ. а, а', огорожі № 1, мостіння літ. І)  
загальною площею 138,9 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гір-

ників, 36а.
Інформація про об’єкт: об’єкт складається з одноповерхової не-

житлової будівлі – кафе «Дворік» літ. А-1 загальною площею 138,9 м2 (у 
складі прибудови літ. А'-1, навісів літ. а, а', огорожі № 1, мостіння літ. І) 
рік побудови – 1965.

Опис будівель та споруд:
нежитлова будівля – кафе «Дворік» та прибудова (фундамент – бетон, 

стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – металеві балки, підлога – бе-
тон) підведені опалення (місцеве), водопровід, каналізація, електрика;

навіси (стіни металеві, покрівля – шифер, підлога – бетон);
огорожа (металева);
мостіння (бетон).
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1759723012110.
Інформація про земельну ділянку: будівля кафе «Дворік» знаходить-

ся в межах земельного відводу ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний 
комбінат», право користування на яке посвідчено державним актом на пра-
во постійного користування від 25.02.1998 Шр- № 174. Зазначений відвід 
має площу 238,2045 га з кадастровим номером 1211000000:12:259:0056. 
Земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Інгулецький гірничо-
збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190905), який знаходиться 
за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 
будинок 47.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час прове-

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 280 857,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –140 428,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій –140 428,75 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 28 085,75 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 042,88 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 14 042,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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

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

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обі-
дня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 
744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга 
Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@
spfu.gov.ua.

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

Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 17.03.2020 № 12/01-80-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-16-000002-3.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

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

продаж на аукціоні без умов – 2808,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –1404,29 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1404,29 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 9, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок (незавершене будівництво) літ. а-1, 
веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене 
будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул.  Зарічна, 9, поверненений за рішенням суду  
у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетон-
них блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з 
облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, 
міжповерхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, 
підлога відсутня;

веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із ши-
феру, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога відсутня. 
Веранда має дверний отвір.

У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спо-
стерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на 
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, посла-
блення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в 
нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля має протікання і просвіти 
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.

Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних 
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. В фундаменті гос-
подарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетонну корінням 
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту 
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування.

Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні 
віконні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин, 
деформації.

Роботи з консервації не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б' – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не при-
своєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-
динок.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 15 квітня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмаць-
кий р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 9, поверненого за рішенням суду у дер-
жавну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 208 679,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 104 339,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 104 339,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 867,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 433,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 433,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ви-
трати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 600,00 грн без урахування 
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 9.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 17.03.2020 № 12/1-117.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 086,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 043,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 043,40 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 11, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок (незавершене будівництво) літ. а-1, 
веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене 
будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул.  Зарічна, 11, поверненений за рішенням суду  
у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетон-
них блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з 
облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, 
міжповерхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, 
підлога відсутня.

Веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із ши-
феру, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога відсутня. 
Веранда має дверний отвір.

У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спо-
стерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на 
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, посла-
блення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в 
нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля має протікання і просвіти 
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.

Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних 
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті гос-
подарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетонну корінням 
дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту 
спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування.

Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні 
віконні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин, 
деформації.

По ОНБ виконані тільки загально-будівельні (будівельно- монтажні) 
роботи щодо зведення коробки будівлі. Роботи з консервації не вико-
нувались.

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б' – 50 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 

площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер 
не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-
динок.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 15 квітня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у дер-
жавну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 217 397,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108 698,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 108 698,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 739,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 869,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 869,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у роз-
мірі 7 600,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу.

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул.  Зарічна, 11.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 17.03.2020 № 12/1-118.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 173,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 086,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 086,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі 
клубу загальною площею 757,5 м2, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Заводська, 2 та перебуває на балансі АТ 
«Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля клубу 
загальною площею 757,5 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. За-

водська, 2.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю 

клубу літ. 2Д-2) загальною площею 757,5 м2; (фундамент шлакобетонний, 
стіни шлакоблочні, підлога – 1/2 металеві плити, 1/2 – дощаті, покрівля 
шиферна), прибудова 2д-1 (фундамент шлакобетонний, стіни шлакоблоч-
ні, підлога бетонна, покрівля шиферна) та шлакобетонні ґанки. Будівля 
клубу містить фойє, залу, кабінети, комори декорацій та інше. Державна 
реєстрація права власності від 04.05.2017, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна – 1242246312104.

Інформація про земельну ділянку: будівля клубу розміщена на зе-
мельній ділянці площею 0,232 га, яка знаходиться в постійному корис-
туванні АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» на підставі державного 
акта постійного користування земельною ділянкою від 20.03.1998 та 
належить Кам’янській міській раді. Земельна ділянка під будівлю клубу 
окремо не відводилась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про балансоутримувача: АТ «Дніпровська теплоелектро-
централь» (код за ЄДРПОУ 00130820), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

нального майна», та довести відсутність ознак, передбачених частиною 
2 статті 8 цього закону.

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час прове-

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 574 710,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 287 355,02 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 287 355,02 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 57 471,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 28 735,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 28 735,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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

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

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-
11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. 
(056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

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

Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 17.03.2020 № 12/01-81-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000003-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

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

продаж на аукціоні без умов – 5 747,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 873,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2 873,55 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності  
соціально-культурного призначення – фізкультурно-
оздоровчого комплексу, А-2 загальною площею 1 288,5 
м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Васильєвська, 124 та перебуває на 
балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h фізкультурно-
оздоровчий комплекс, а-2 загальною площею 1 288,5 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ва-

сильєвська, 124.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю 

фізкультурно-оздоровчого комплексу літ. А-2 (фундамент шлакобетон-
ний, стіни цегляні, дощата підлога, покрівля шиферна, перекриття – з/бет. 
плити) з асфальтованим тротуаром літ. І, прибудови А1-2, А2-2 (фунда-
мент шлакобетонний, стіни цегляні, дощата підлога, покрівля шиферна, 
перекриття – з/бет. плити); підвал літ. п/д ( стіни шлакоблочні, підлога 
бетонна, перекриття – з/бет. плити), прибудови а-1, а1-1 (фундамент 
шлакобетонний, стіни цегляні, підлога бетонна, покрівля – шифер, пере-
криття – з/бет. плити), шлакобетонний вхід у підвал та приямки, балкони 
з металевими перилами.

Будівля фізкультурно-оздоровчого комплексу містить на першому 
поверсі: роздягальні, душову, сауну, спортивну залу, залу очікування, 
вбиральні, кабінети; на другому поверсі: медпункт, підсобні приміщення, 
спортивні зали, роздягальні, душова, вбиральні, склад. У підвальному при-
міщенні знаходиться котельня та складські приміщення.

Державна реєстрація права власності від 13.06.2017, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна – 1277020512104.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий 
номер 1210400000:02:029:0131) площею 0,1811 га, на якій розміщена бу-
дівля фізкультурно-оздоровчого комплексу, перебуває в оренді АТ «Дні-
провська теплоелектроцентраль» на підставі договору оренди № 14326, 
виданий 01.11.2016, орендодавець – Територіальна громада в особі 
Кам’янської міської ради.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про балансоутримувача: АТ «Дніпровська теплоелектро-
централь» (код за ЄДРПОУ 00130820), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 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, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою сис-
темою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ураху-
вання ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 165 894,95 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 82 947,48 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 82 947,48 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (де-

сять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 16 589,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 294,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 8 294,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: збереження профілю діяль-

ності.

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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

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

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-
11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. 
(056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

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

Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 17.03.2020 № 12/01-82-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000005-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із 
способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 1 658,95 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 829,48 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 829,48 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Тернопільській області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж  
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлового приміщення банку загальною площею 392 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлове 
приміщення банку загальною площею 392 м2.
Місцезнаходження: 46830, Тернопільська область, Заліщицький район, 

смт Товсте, вул. Українська, 60.
Дані про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення банку є дво-

поверховоою мурованою ратушою, збудованою у 1925 році на високому 
кам’яному цоколі. Система планування анфіладного типу. Будівля пам’ятки 
перебуває у задовільному технічному стані, а окремі конструктивні еле-
менти у незадовільному технічному стані. Потребує проведення комплек-
сних ремонтно-реставраційних робіт та відтворення втрачених елементів 
оздоблення фасадів.

Будівля знаходиться в центральній частині селища Товсте, поруч з ав-
тостанцією, аптекою, крамницею та житловою забудовою.
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Наявні: електропостачання, газопостачання, водопровід і водовідве-
дення. Санвузол на першому поверсі. Опалення відсутнє.

Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користу-
вання: виключно як нежитлове приміщення банку.

Дані про земельну ділянку, ня якій розташовано об’єкт прива-
тизації: земельна ділянка під об’єктом не виділялась, документи не ви-
готовлялись.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини:

договір оренди нерухомого майна, що належить до державної влас-
ності від 06.01.2012 № 759 (додаткова угода № 1 від 05.01.2015, додатко-
ва угода № 2 від 04.12.2017, додаткова угода № 3 від 11.01.2018), орен-
дар – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Тернопільгаз», орендна плата за лютий 2020 року – 1345,98 грн, строк 
дії договору – до 05.10.2020 включно;

договір оренди нерухомого майна, що належить до державної влас-
ності від 30.12.2011 № 757 (додаткова угода № 1 від 19.12.2014, додат-
кова угода № 2 від 29.11.2017), орендар – фізична особа – підприємець 
Вербицька Надія Богданівна, орендна плата за лютий 2020 року – 239,08 
грн, строк дії договору – до 29.09.2020 включно.

Інформація про балансоутримувача: Заліщицька районна державна 
адміністрація Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04058232).

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: 48600, м. За-
ліщики, вул. С. Бандери, 15б тел. (03554) 2-12-78.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

аукціону з умовами – 31757,96 грн (тридцять одна тисяча сімсот 
п’ятдесят сім грн 96 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – 15878,98 грн (п’ятнадцять тисяч 
вісімсот сімдесят вісім грн 98 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 15878,98 грн (п’ятнадцять тисяч ві-
сімсот сімдесят вісім грн 98 коп.).

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 3175,80 грн (три тисячі сто сімдесят п’ять грн 

80 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1587,90 грн (одна тисяча п’ятсот 

вісімдесят сім грн 90 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1587,90 грн (одна тисяча п’ятсот ві-
сімдесят сім грн 90 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на участь 
в аукціоні): 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири грн 60 коп.).

Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний:
укласти охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини із органом 

охорони культурної спадщини у місячний термін після отримання права 
власності на об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення банку;

з метою збереження пам’ятки культурної спадщини виготовити 
проєктно-кошторисну документацію на даний об’єкт до року часу після 
отримання права власності на об’єкт малої приватизації – нежитлове 
приміщення банку;

з метою створення належних умов для використання об’єкта виконати 
ремонтно-реставраційні роботи до року часу після отримання права влас-
ності на об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення банку.

4. Додаткова інформація
найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-

страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 46830, Тернопільська область, Заліщиць-
кий район, смт Товсте, вул. Українська, 60. ПІБ контактної особи: Краснюк 
Роман Петрович, тел. (03554) 2-12-78.

найменування організатора аукціону: Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 46003, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11; адреса вебсайта http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. Телефон для довідок 
(0352) 25-04-87.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 06.03.2020 № 16.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-07-08-000018-1.

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

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 317,58 грн (триста сімнадцять грн 58 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 158,79 грн (сто п’ятдесят ві-

сім грн 79 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 158,79 грн (сто п’ятдесят вісім 
грн 79 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – державного пакета акцій у кількості 
3 979 276 шт., що становить 100,0 % статутного капіталу 
Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш»,  
код за ЄДРПОУ 14314311, за адресою:  
14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h Державний пакет 
акцій аТ «Хімтекстильмаш» у кількості 3 979 276 шт.,  
що становить 100 % статутного капіталу товариства.
Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Хімтек-

стильмаш».
Місцезнаходження товариства: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазе-

пи, 110.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14314311.
Розмір статутного капіталу товариства: 994 819,00 грн.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.02.2020 – 

36 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 72.19 – Дослідження й 

експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Основна номенклатура:
машини і обладнання для виробництва хімічних, природних та міне-

ральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і 
побутового призначення;

машини і обладнання для харчової промисловості і переробки про-
дукції агропромислового комплексу;

товари (продукція) широкого вжитку і деталі, вузли, запасні частини.
Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для 

товарів і послуг № 397).
У АТ «Хімтекстильмаш» наявні можливості для виконання робіт з ви-

готовлення обладнання для масложирової, переробної, харчової та ін-
ших галузей.

Акціонерне товариство є єдиним розробником на території України 
вальцових верстатів (В-400/93), що використовуються для механічного 
розмелювання ядер насіння олійних культур.

Підприємство у своїй структурі має:
Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товари-

ства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 38271092 (юридична особа);
структурний підрозділ – Дослідний завод Відкритого акціонерно-

го товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 24553985 (без права 
юридичної особи).

Предметом діяльності структурного підрозділу Дослідний завод Від-
критого акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є виготовлення, 
монтаж і наладка та реалізація обладнання за основною номенклатурою 
підприємства.

Предметом діяльності Дочірнього підприємства «Хімтекстильмаш-
сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є підготовка та під-
писання господарських договорів на виготовлення продукції за основною 
номенклатурою підприємства, розробка технічної документації, техно-
логічних процесів, інструкцій, кошторисів та ін. на продукцію, організація 
та проведення випробувань, обслуговування та ремонт обладнання ви-
готовленого підприємством.

Відомості про земельну ділянку, яку використовує підприємство:
земельна ділянка площею 7,9386 га, кадастровий номер 

7410100000:01:036:0686 перебуває в постійному користуванні АТ «Хімтек-
стильмаш». Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права № 191078480 від 02.12.2019.

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди,  
нежитлові приміщення тощо)

№ 
з/п Назва об’єкта Загальна площа, м2

1 Інженерний лабораторний корпус 4786
2 Будівля лабораторного корпусу (старий) 340
3 Дослідне виробництво 8778,6
4 Експериментальний корпус (виробничий) 9756
5 Прохідний пункт 33
6 Лабораторний корпус (новий) з прибудовою будівлі їдальні 6395,9
7 Гаражі 599
8 Склади паливно-мастильних матеріалів 170
9 Склад хімікатів 480
10 Склад балонів 70,5
11 Овочесховище 472,7
12 Очисні споруди
13 Склад обладнання та інвентарю 285
14 Матеріальний склад інституту 885
15 Матеріальний склад заводу (під запчастини) 206
16 Прибудова до дослідного виробництва (під тренажерний зал) 238

Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.
АТ «Хімтекстильмаш» має об’єкт цивільної оборони – сховище 

№ 95550, яке згідно з актами комплексних перевірок комісії Управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігів-
ської міської ради визначено як аварійне.

ОснОВнІ ПОКаЗниКи
господарсько-економічної діяльності товариства  

за останні три роки

№ 
з/п Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 3619 3519 2348

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн

3497 2932 1990

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продук-
ції до собівартості реалізованої продукції), %

103,4 120,0 118,0

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -1702 -1192 -502

аКТиВ

5 Необоротні активи, тис. грн 6048 6078 6238

6 Оборотні активи, тис. грн 2678 2666 2869

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн – – –

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн – 34 34

№ 
з/п Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік

9 Баланс активів, тис. грн 8726 8778 9141

ПасиВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн -12685 -13877 -9385

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн – – –

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн – – –

13 Поточні зобов’язання, тис. грн 21411 22655 18526

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн – – –

15 Баланс пасивів, тис. грн. 8726 8778 9141

За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконав-
чою службою 10.01.2009 було відкрито зведене виконавче провадження 
№ 14582632 (залишок, що підлягає стягненню станом на 01.02.2020, – 
4 601 359,89 грн) та накладено арешт на майно.

Фотографічне зображення об’єкта розміщено на вебсайті ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/sale-obj/2756.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 квітня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
994 819,00 грн (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев`ятнадцять 
грн 00 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 99 481,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 497 409,50 грн (чотириста дев’яносто сім тисяч 
чотириста дев’ять грн 50 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 49 740,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за мето-

дом покрокового зниження стартової ціни: 497 409,50 грн (чотириста 
дев’яносто сім тисяч чотириста дев’ять грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 49 740,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом 5 років від дати переходу права власності на 

об’єкт приватизації заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед дер-
жавним бюджетом, Пенсійним фондом та соціальними фондами Украї-
ни, яка склалася на дату переходу до покупця права власності на об’єкт 
приватизації;

недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця 
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 
6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчи-
нення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 
3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на 
об’єкт приватизації.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні. Кон-
тактна особа: в .о. голови Правління Болтян Оксана Іванівна, тел. (0462) 
672-034; відділ приватизації Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, 
тел. (0462) 67-63-02.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцез-
находження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходжен-
ня представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, 
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, 
четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпо-
чинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія 
Василівна, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях від 16.03.2020 № 13/193 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-09-000006-2.

Продовження таблиці
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Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта прива-
тизації:

для аукціону: 9 948,19 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 4 974,10 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 4 974,10 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – гаража загальною площею 50,5 м2, 
розташованого за адресою: Чернігівська обл.,  
м. Ніжин, вул. Покровська, 14е

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною 
площею 50,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Покров-

ська, 14е.
Найменування балансоутримувача: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 18, тел. (04053) 272-60-18.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення гаража 

з оглядовою ямою загальною площею 50,5 м2 в одноповерховій будівлі, 
що розташована в центральній частині міста, неподалік від житлової зони 
та ринку продовольчих товарів. Вхід до приміщення окремий, з комуніка-
ційних мереж наявне електропостачання. Технічний стан – задовільний. 
Рік будівництва – 1975. Група капітальності будівлі – ІІ.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
Інформація про державну реєстрацію права власності на об’єкт 

нерухомого майна: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1474690374104 від 30.01.2018.

План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомості.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на вебсайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2745.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 84 772,33 грн 
(вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві грн 33 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 8 477,23 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 42 386,17 грн (сорок дві тисячі триста вісім-
десят шість грн 17 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 238,62 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження стартової ціни: 42 386,17 грн (сорок 
дві тисячі триста вісімдесят шість грн 17 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 238,62 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу: 
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошо-
ві кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта в сумі 2 100,00 грн (дві 
тисячі сто грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140
075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, 
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцез-
находження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходжен-
ня представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, 
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, 
четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпо-
чинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія 
Василівна, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях від 18.03.2020 № 13/197 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-09-000005-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 847,72 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 423,86 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 423,86 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

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
Назва об’єкта: h  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. Сан-

ники, вул. Майданова, 73А.
Відомості про об’єкт: оточення об’єкта – житлова особнякова за-

будова 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, цегля-
на, ІІІ групи капітальності, рік побудови – 1960, розташована на частково 
огородженій земельній ділянці (ворота та огорожа зі сторони вулиці). Бу-
дівля складається з 5 приміщень, в тому числі, класи (три), тамбур та кори-
дор, 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, го-
рищного типу; покрівля – азбестоцементні гофровані листи; опорядження 
внутрішнє – побілка проста; опорядження зовнішнє – штукатурка, пофар-
бування; інженерне оснащення – електропостачання, опалення пічне на 
дровах, вугілля. Водопровід, каналізація відсутні. Наявне значне зволо-
ження 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 ма-
сова трухлявість, відсутність пофарбування), дах – однопохилий азбес-
тоцементні гофровані плити (відколи, тріщини, послаблення кріплення, 
гнилизна деревини дахових конструкцій), перекриття відсутнє, місцями 
випадання окремих цеглин, 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. Конструк-
тивно 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 част-
ково 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 зе-
мель – 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 24 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 відпо-
відно 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 елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного 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 за-
вантаження 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. Санни-
ки, 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 ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального 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 урахуван-

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

шого 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 подаль-

шого 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 роз-
мірі 20 відсотків.

Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем Регіональному відділенню ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг суб’єкта оці-
ночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації у 
сумі 2 832,00 грн (дві тисячі вісімсот тридцять дві грн) (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 Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921.

Рахунок № UA538201720355579004001157855, ДКСУ, м Київ. Банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бас-
тіонна, 6, МФО 820172.

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921.

Рахунок № UA868201720355269001000157855 в ДКСУ, м. Київ. Банк 
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Басті-
онна, 6, МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ info/elektronni-
majdanchiki-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 до-
відок (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 роз-

міщуються 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 сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 подаль-

шого подання цінових пропозицій – 695,97 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/ info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroрrodazhi-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 – об’єкта незавершеного будівництва – 
трансформаторної підстанції 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження об’єкта: 80600, Львівська область, Бродівський 

район, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва знаходить-

ся на території господарського двору. Початок будівництва – орієнтовно 
80-ті роки. До найближчої зупинки транспорту – близько 5 км. Будівля 
трансформаторної підстанції цегляна двоповерхова поштукатурена спо-
руда з прибудованим одноповерховим приміщеням.

Будівля двоповерхова цегляна розмірами в плані 5,20х10,08 м. Загаль-
на площа будівлі – 62,8 м2, у т. ч. 1-й поверх – 38,6 м2; 2-й поверх – 24,2 
м2. Площа забудови – 52,5 м2. Висота приміщень: 1-й поверх – 3,8 м; 2,8 
м (прибудова); 2-й поверх – 2,8 м. Об’єм будинку – 289 м3.

Фундамент – монолітний бутобетон стрічковий; стіни, перегородки – 
цегляні оштукатурені; фасад оштукатурений; перекриття, покриття – з/б; 
покрівля – азбестоцементні листи; підлоги цементні; сходи на 2-й поверх 
по фасаду – металеві; вікна – металеві решітки, деревяні (прибудова); две-
рі, ворота – деревяні; інженерні мережі – електропостачання відсутнє.

Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 92 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі сільсько-

господарського призначення, земельна ділянка під об’єктом окремо не 
виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на 
земельну ділянку незареєстровані.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
аукціон в електронній формі буде проведено 24 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 відпо-
відно 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, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
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ся 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна 
підстанція за адресою: Львівська область, Бродівський район, за межами 
с. Лагодів, урочище Шкільне, 1 здійснюється відповідно до Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення 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, передба-
ченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 274 917,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 137 458,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 137 458,5 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 491,7 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 745,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13 745,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершення будівництва протягом 5 років з моменту підписання 

акта приймання-передачі.
2. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях грошо-
ві кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 100,00 
грн (дві тисячі сто грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації № 
UA788201720343130003000157855, одержувач – Регіональне відділення 
ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄД-
РПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба Укра-
їни, 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 вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-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. Контактна особа – Ді-
дик Оксана Степанівна (032) 261-62-14.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються 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-2018-07-25-000032-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 749,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 374,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 374,59 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража, що 
перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Баштанський р-н, смт 

Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38.
Найменування балансоутримувача: Південний офіс Держаудитслуж-

би, ЄДРПОУ 40477150.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Одеса, 

вул. Канатна, 83, телефони: 728-36-42; 724-34-26, e-mail: odesa@dkrs.
gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: прибудована одноповерхова нежитлова будівля 
гаража загальною площею 24,3 м2: безкаркасна з поздовжніми несучими 
стінами, фундаменти кам’яні стрічкові, дах односхилий, покрівля з азбо-
цементних хвилястих листів, підлога цементна. Інженерне обладнання: 
електропостачання. Технічний стан об’єкта задовільний. Прилегла тери-
торія впорядкована та заасфальтована.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 квітня 2020 року, електро-

нний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений 
в електронній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська 
обл., Баштанський р-н, смт Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосують-
ся об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Микола-
ївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, в робочі дні 
з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; 
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.

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

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
18700,00 грн (вісімнадцять тисяч сімсот грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1870,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 9350,00 грн (дев’ять тисяч триста п’ятдесят 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 935,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 9350,00 грн ( дев’ять тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 935,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п’ятсот) грн за проведення 

незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048) 
731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – 
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.

4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 

10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску 
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській 
службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни про-
дажу об’єкта приватизації.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 17.03.2020 № 65-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – гараж, 
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, ЄДРПОУ 
40477150, та розташований за адресою: Миколаївська обл., Баштанський 
р-н, смт Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38.

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000039-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 187,00 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 93,50 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража, що 
перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Врадіївський р-н, смт 

Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (колишня Леніна), 137а.
Найменування балансоутримувача: Південний офіс Держаудитслуж-

би, ЄДРПОУ 40477150.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Одеса, 

вул. Канатна, 83, телефони: 728-36-42; 724-34-26, e-mail: odesa@dkrs.
gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: прибудована одноповерхова нежитлова будівля 
гаража загальною площею 21,6 м2 з оглядовою ямою: фундамент залізо-
бетонний, стінки й перегородки цегельні, обштукатурені та пофарбовані, 
покрівля – азбестоцементні листи. Металеві ворота. Інженерне облад-
нання: електроосвітлення. Об’єкт розташований в центральній частині 
селища вздовж однієї з головних доріг, навколо оточують адміністративні 
та торгові заклади.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 квітня 2020 року, електро-

нний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений 
в електронній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаїв-
ська обл., Врадіївський р-н, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (ко-
лишня Леніна), 137а.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосують-
ся об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Микола-
ївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, в робочі дні з 
9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: 
mykolaiv@spfu.gov.ua.

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

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
12176,00 грн (дванадцять тисяч сто сімдесят шість грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1217,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 6088,00 грн (шість тисяч вісімдесят вісім грн 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 608,80 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 6088,00 грн (шість тисяч вісімдесят вісім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 608,80 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн за проведен-

ня незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048) 
731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – 
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.

4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 

10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску 
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській 
службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни про-
дажу об’єкта приватизації.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 17.03.2020 № 66-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – гараж, 
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, ЄДРПОУ 
40477150, та розташований за адресою: Миколаївська обл., Врадіївський 
р-н, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (колишня Леніна), 137а.

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000045-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 121,76 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 60,88 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража, що 
перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, 

смт Веселинове, вул. Мозолевського (колишня Леніна), 14а.
Найменування балансоутримувача: Південний офіс Держаудитслуж-

би, ЄДРПОУ 40477150.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Одеса, 

вул. Канатна, 83, телефони: 728-36-42; 724-34-26, e-mail: odesa@dkrs.
gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля гаража за-
гальною площею 19,2 м2 з оглядовою ямою: будівля кам’яна, з дерев’яним 
перекриттям та шиферною покрівлею, стіни оштукатурені та пофарбовані, 
підлога цементна. Технічний стан об’єкта задовільний. Металеві ворота. 
Інженерне обладнання: електропостачання.

Об’єкт розташований в центральній частині селища, поруч з будів-
лею районної адміністрації. Територія навкруги упорядкована, заас-
фальтована.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 квітня 2020 року, електронний 

аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в елек-
тронній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Микола-
ївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Мозолевського 
(колишня Леніна), 14а.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях за адресою: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі 
дні з 9.00 до 16.00. 

Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: mykolaiv@
spfu.gov.ua.



11відомості
приватизації

№ 14 (1294) 25 березня 2020 року

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

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
14460,00 грн (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1446,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 7230,00 грн (сім тисяч двісті тридцять грн 00 
коп.).

Розмір гарантійного внеску: 723,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 7230,00 грн (сім тисяч двісті тридцять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 723,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень за проведення 

незалежної оцінки Об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048) 
731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – 
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.

4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 

10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску 
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора:https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській 
службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни про-
дажу об’єкта приватизації.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 17.03.2020 № 68-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – гараж, 
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, ЄДРПОУ 
40477150, та розташований за адресою: Миколаївська обл., Веселинів-
ський р-н, смт Веселинове, вул. Мозолевського (колишня Леніна), 14а.

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000042-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 144,60 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 72,30 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях про 
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта  
малої приватизації, окремого майна – будівлі магазину, 
що розташовується за адресою: Одеська обл., 
м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля магазину.
Місцезнаходження об’єкта: м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитло-

ву будівлю з 13 приміщень загальною площею 252,0 м2. Будівля забез-
печена електро-, водопостачанням та каналізацією, перебуває у задо-
вільному стані. Об’єкт перебував в оренді у СПД «Присяжний С. А.». За 
час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні поліпшення 
орендованого майна.

Балансоутримувач відсутній: згідно з даними Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань юридичну особу ВАТ «Котовський цукровий завод», до статутного 
капіталу якого не увійшов об’єкт, припинено 17.07.2014.

На теперішній час за договором зберігання № 49 від 09.12.2019 об’єкт 
перебуває на зберіганні фізичної особи Присяжного С. А.

Відомості про земельну ділянку: за інформацією відділу у Поділь-
ському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області 
від 12.03.2020 № 8-15-0.230-121/115-20 дані щодо земельної ділянки, на 
якій розташований об’єкт приватизації, відсутні.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: чинних договорів оренди об’єкта або його частин немає. Об’єкт 
перебував в оренді з 2004 року до липня 2019 року. У 2004 році орендарем 
з дозволу регіонального відділення були здійснені невід’ємні поліпшен-
ня, розмір яких визначений за результатами незалежної оцінки, підлягає 
компенсації колишньому орендареві.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 квітня 2020 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету 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 елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 392 583,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 696 291,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 696 291,67 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 139 258,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 69 629,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 69 629,17 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у при-

ватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмі-
рі 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 електронного майдан-
чика, через який подається заява на участь у приватизації. Не допускається 
сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електронного майданчика через касу відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,6 грн (0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 01.01.2020)

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності 

за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 7740,00 грн 
без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-
продажу, протягом 10 днів після переходу права власності до покупця;

покупець протягом 30 днів після переходу права власності зобов’язаний 
сплатити (компенсувати) фізичній особі – Присяжному С. А., яким були 
здійснені невід’ємні поліпшення, вартість поліпшень майна в сумі 
122862,00 грн (у т. ч. ПДВ – 20477,00 грн) на рахунок, зазначений в дого-
ворі купівлі-продажу. Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на 
суму компенсації невід’ємних поліпшень. Якщо покупцем об’єкта привати-
зації стає Присяжний С. А., вартість невід’ємних поліпшень зараховується 
йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт в національній валюті на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок UA118201720355589002000163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок UA888201720355229002001163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код 43015722
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем роз-
ташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ 
по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, к. 1106. тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: 
(048) 731-40-43, (048) 728-72-62. Час роботи регіонального відділення з 
9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва 
з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по 

Одеській та Миколаївській областях від 18.03.2020 № 372 (протокол № 1 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000013-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону – 13 925,83 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6 962,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 962,92 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі магазину загальною площею 305,6 м2 за адресою: 
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71,  
що перебуває на балансі ПрАТ «Дубенський завод 
гумово-технічних виробів», код за ЄДРПОУ 2971506

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля магазину загальною 
площею 305,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мли-

нівська, 71. Балансоутримувач: ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних 
виробів», код за ЄДРПОУ 02971506.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35600, Рів-
ненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова, цегляна будівля, 
загальною площею 305,6 м2. Об’єкт приватизації розташований в промис-
ловій частині міста. Будівля тривалий час не експлуатується, комунікації 
відключені, демонтовані, стан утримання незадовільний.

Будівля магазину загальною площею 305,6 м2 розташована на зе-
мельній ділянці площею 650,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 
5610300000:01:001:0727. Категорія земель: землі житлової та громад-
ської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговуван-
ня будівель торгівлі.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
аукціон в електронній формі буде проведено 16 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 252 998,00 грн (двісті п’ятдесят 
дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 25 299,80 грн (двадцять п’ять тисяч 
двісті дев’яносто дев’ять грн 80 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 126 499,00 грн (сто двадцять шість тисяч чо-
тириста дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 12 649,90 грн (дванадцять тисяч 
шістсот сорок дев’ять грн 90 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 126 499,00 грн (сто двадцять шість тисяч чотири-
ста дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 12 649,90 грн (дванадцять тисяч 
шістсот сорок дев’ять грн 90 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Переможець аукціону сплачує ціну продажу об’єкта з урахуванням 
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмі-
рі 20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Умова продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вар-
тість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
в сумі 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п’ятдесят грн 00 коп.) протягом 
30 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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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 рахунка 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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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 роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіональ-

ного відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 16 
березня 2020 р. № 161 (протокол № 7 від 16.03.2020 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-2018-07-25-000105-1.

Період між аукціоном:
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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 – 2 529,98 грн (дві тисячі 
п’ятсот двадцять дев’ять грн 98 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 264,99 
грн (одна тисяча двісті шістдесят чотири грн 99 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 1 264,99 грн (одна тисяча двісті шістдесят чотири 
грн 99 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – незавершеного будівництва лабораторії 
ветеринарної медицини загальною площею 551,3 м2, 
у складі: лабораторії ветеринарної медицини А-2, 
А-1; ґанку а площею 7,2 м2; ґанку а1 площею 13,6 м2; 
балкона а2 площею 2,2 м2 за адресою:34300, Рівненська 
область, Володимирецький р-н, смт Володимирець, 
вул. Грушевського, 2л, що перебуває на балансі 
Володимирецької районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703954

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  незавершене будівництво лабораторії 
ветеринарної медицини загальною площею 551,3 м2, у 
складі: лабораторії ветеринарної медицини а-2, а-1;  
ґанку а площею 7,2 м2; ґанку а1 площею 13,6 м2;  
балкона а2 площею 2,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта:34300, Рівненська область, Володимирець-

кий р-н, смт Володимирець, вул. Грушевського, 2л.
Балансоутримувач: Володимирецька районна державна лікарня вете-

ринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703954.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 34300, Рів-

ненська область, Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Грушев-
ського, 2л, телефон 2-33-13.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля 
лабораторії ветеринарної медицини загальною площею 551,3 м2, будів-
ництво якої розпочато у 1991 році, а зупинено у 1993 році, стан будівель-
ної готовності –53 %. Об’єкт приватизації розташований в периферійній 
частині населеного пункту, комунікації відсутні, під впливом погодних умов 
будівля зазнала значних руйнувань, стан у цілому задовільний. Земельна 
ділянка, на якій розташована будівля лабораторії ветеринарної медицини 
загальною площею 551,3 м2, не сформована.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 20 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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 без умов, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 424 000,00 грн (чотириста двад-
цять чотири тисячі грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 42 400,00 грн (сорок дві тисячі чо-
тириста грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 212 000,00 грн (двісті дванадцять тисяч грн 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 21 200,00 грн (двадцять одна тисяча 
двісті грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій – 212 000,00 грн (двісті дванадцять тисяч 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 21 200,00 грн (двадцять одна тисяча 
двісті грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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 рахунка 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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 17.03.2020 № 165 (протокол № 8 
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-2019-11-25-000001-2.

Період між аукціоном:
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);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 – 4 240,00 грн (чотири тисячі 
двісті сорок грн 00 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2 120,00 
грн (дві тисячі сто двадцять грн 00 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % 
(один відсоток) – 2 120,00 грн (дві тисячі сто двадцять грн 00 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, 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 за ЄДРПОУ 40309748

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h адміністративне приміщення загальною 
площею 126,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Березнівський район, 

м. Березне, вул. Зірненська, 22а.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33025, Рів-

ненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, тел./факс (0362) 
63-36-30.

Відомості про об’єкт приватизації: адміністративне приміщення 
загальною площею 126,4 м2 являє собою одноповерхову цегляну будівлю 
з шиферною покрівлею та дерев’яним перекриттям. Об’єкт приватизації 
тривалий час не експлуатується, наявні комунікації (електрика, водовідвід, 
каналізація), стан задовільний. населеного пункту, комунікації відсутні, під 
впливом погодних умов будівля зазнала значних руйнувань, стан в цілому 
задовільний. Адміністративне приміщення розташоване на земельній ді-
лянці загальною площею 1875 м2, яка перебуває в постійному користуван-
ні. Кадастровий номер земельної ділянки 5620455100:01:006:0019.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 22 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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 без умов, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 5857,23 грн (п’ять тисяч вісімсот 
п’ятдесят сім грн 23 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 587,72 грн (п’ятсот вісімдесят п’ять 
грн 72 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 2928,62 грн (дві тисячі дев’ятсот двадцять 
вісім грн 62 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 292,86 грн (двісті дев’яносто дві 
грн 86 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 2928,62 грн (дві тисячі дев’ятсот двадцять 
вісім грн 62 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 292,86 грн (двісті дев’яносто дві 
грн 86 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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 рахунка 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 (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
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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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 17.03.2020 №167 (протокол № 12 
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-2020-01-09-000010-2.

Період між аукціоном:
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);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 – 58,57 грн (п’ятдесят ві-
сім грн 57 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 29,29 грн 
(двадцять дев’ять грн 29 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % 
(один відсоток) – 29,29 грн (двадцять дев’ять грн 29 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, 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 за ЄДРПОУ 00703753

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт окремого майна – частина будівлі 
дільничної ветлікарні загальною площею 156,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Радивилівський район, 

с. Острів, вул. Молодіжна, 34.
Балансоутримувач: Радивилівська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини.
Відомості про об’єкт приватизації: частина одноповерхової, це-

гляної будівлі ветлікарні площею 156,7 м2. Фундамент – бетон, стіни це-
гляні, штукатурені, перегородки цегляні, покрівля – шифер, перекриття – 
дерев’яні балки. Опалення пічне, наявна електрика.

Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,2093 га. Цільове 
призначення земельної ділянки – для обслуговування будівель та діяль-
ності лікарні ветеринарної медицини. Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою ЯЯ 272539 від 19.04.2011.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 22 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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 без умов, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 

гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні: 13 610,83 грн (тринадцять тисяч шістсот де-
сять грн 83 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 361,08 грн (одна тисяча триста шіст-
десят одна грн 08 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни: 6 805,42 грн (шість тисяч вісімсот п’ять грн 
42 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 680,54 грн (шістсот вісімдесят грн 
54 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 6 805,42 грн (шість тисяч вісімсот п’ять 
грн 42 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 680,54 грн (шістсот вісімдесят грн 
54 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в 
розмірі 20 % згідно з Податковим кодексом України, здійснюється про-
тягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування ре-

єстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка 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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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 роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ID: UA-AR-P-2020-01-09-000018-2.

Період між аукціоном:
між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування 
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 136,11 грн (сто тридцять 
шість грн 11 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 68,05 грн 
(шістдесят вісім грн 05 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % 
(один відсоток) – 68,05 грн (шістдесят вісім грн 05 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, 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 за ЄДРПОУ 00703753

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт окремого майна – частина будівлі 
ветлікарні загальною площею 121,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Радивилівський район, 

с. Козин, вул. Берестецька, 68.
Балансоутримувач: Радивилівська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини.
Відомості про об’єкт приватизації: частина одноповерхової, цегля-

ної будівлі ветлікарні площею 121,2 м2. Фундамент – бетон, стіни – цегла, 
покрівля – шифер, перекриття дерев’яні, наявна електрика. Опалення – 
водяне, пічне.

Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,4047 га. Цільове 
призначення земельної ділянки – для обслуговування будівель та діяль-
ності лікарні ветеринарної медицини. Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою ЯЯ 272537 від 19.04.2011.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 22 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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 без умов, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 14 502,28 грн (чотирнадцять ти-
сяч п’ятсот дві грн 28 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 1 450,23 грн (одна тисяча чотириста 
п’ятдесят грн 23 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 7 251,14 грн (сім тисяч двісті п’ятдесят одна 
грн 14 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 725,11 грн (сімсот двадцять п’ять 
грн 11 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 7 251,14 грн (сім тисяч двісті п’ятдесят одна грн 
14 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 725,11 грн (сімсот двадцять п’ять 
грн 11 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в 
розмірі 20 % згідно з Податковим кодексом України, здійснюється про-
тягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни 
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублі-
кування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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 ре-

єстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
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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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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 роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ID: UA-AR-P—2020-01-09-000015-2.

Період між аукціоном:
між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування 
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 145,02 грн (сто сорок 
п’ять грн 02 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 72,51 грн 
(сімдесят дві грн 51 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 72,51 (сімдесят дві грн 51 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
частини будівлі ветеринарної дільниці загальною площею 
79,0 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський 
район, с. Немирівка, вул. Лісова, 29, що перебуває на 
балансі Радивилівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703753

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт окремого майна – частина будівлі 
ветеринарної дільниці загальною площею 79,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Радивилівський район, 

с. Немирівка, вул. Лісова, 29
Балансоутримувач: Радивилівська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини.
Відомості про об’єкт приватизації: частина одноповерхової, цегля-

ної будівлі ветеринарної дільниці площею 79,0 м2. Фундамент – бетон, сті-
ни цегляні, перегородки цегляні, підлога дерев’яна, перекриття дерев’яне. 
Технічний стан добрий. Опалення – пічне, водяне; наявна електрика.

Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1001га. Цільове 
призначення земельної ділянки – для обслуговування будівель та діяль-
ності лікарні ветеринарної медицини. Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою ЯЯ 272535 від 19.04.2011.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 22 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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 без умов, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електронному аукціоні – 9 415,13 грн (дев’ять тисяч чотириста 
п’ятнадцять грн 13 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 941,51 грн (дев’ятсот сорок одна 
грн 51 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 4 707,57 грн (чотири тисячи сімсот сім грн 
57 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 470,76 грн (чотириста сімдесят грн 
76 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій – 4 707,57 грн (чотири тисячі сімсот сім 
грн 57 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 470,76 грн (чотириста сімдесят грн 
76 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в 
розмірі 20 % згідно з Податковим кодексом України, здійснюється про-
тягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування ре-

єстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка 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 (одержувача)
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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 роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ID: UA-AR-P-2020-01-10-000001-2.

Період між аукціоном:
між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування 
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 94,15 грн (дев’яносто чо-
тири грн 15 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 47,08 грн 
(сорок сім грн 08 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 47,08 грн (сорок сім грн 08 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
нежитлового приміщення, гаража 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

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h нежитлове приміщення, гараж загальною 
площею 24,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Березнівський район, 

м. Березне, вул. Київська, 10б, гараж 2.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська 

область, м. Рівне, Малорівненська, 91, тел./факс (0362) 63-36-30.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення, гараж 

загальною площею 24,0 м2 являє собою цегляну будівлю з шиферною 
покрівлею та дерев’яним перекриттям. Об’єкт приватизації трива-
лий час не експлуатується, стан задовільний. Гараж розташований на 
земельній ділянці постійного користування, кадастровий номер якої 
5620455100:01:006:0019.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 22 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електронному аукціоні без умов – 44 500,00 грн (сорок чотири 
п’ятдесят сім тисячі п’ятсот грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 4450,00 грн (чотири тисячі чотири-
ста п’ятдесят грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 22250,00 грн (двадцять дві тисячі двісті 
п’ятдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 2225,00 грн (дві тисячі двісті двад-
цять п’ять грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій – 22250,00 грн (двадцять дві тисячі двісті 
п’ятдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 2225,00 грн (дві тисячі двісті двад-
цять п’ять грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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.
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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 рахунка 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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у 
розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 18.03.2020 № 1 (протокол № 13 
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-2020-01-09-000013-2.

Період між аукціоном:
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);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 – 445,00 грн (чотириста со-
рок п’ять грн 00 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 222,50 
грн (двісті двадцять дві грн 50 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % 
(один відсоток) – 222,50 грн (двісті двадцять дві грн 50 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі лабораторії загальною площею 599,6 м2 за 
адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Сагайдачного, 
49, що перебуває на балансі Острозької районної 
державної лікарні ветеринарної медицини,  
код за ЄДРПОУ 00703776

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля лабораторії загальною площею 
599,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Са-

гайдачного, 49. Балансоутримувач: Острозька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703776.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35800, Рівнен-
ська обл., м. Острог, вул. Сагайдачного, 49, тел./факс (03654) 2-36-84.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля за-
гальною площею 599,6 м2, фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття 
–залізобетонні плити. Об’єкт приватизації розташований за межами міста. 
Будівля тривалий час не експлуатується, стан утримання задовільний.

Будівля лабораторії загальною площею 599,6 м2 розташована на зе-
мельній ділянці постійного користування площею 0,7108 га, кадастровий 
номер земельної ділянки 5624284200:10:004:0291.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
аукціон в електронній формі буде проведено 23 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення 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 об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію 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, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом 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 стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні з умовами – 707 500,00 грн (сімсот сім тисяч 
п’ятсот грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 70 750,00 грн (сімдесят тисяч сімсот 
п’ятдесят грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 353 750,00 грн (триста п’ятдесят три тисячі 
сімсот п’ятдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 35 375,00 грн (тридцять п’ять тисяч 
триста сімдесят п’ять грн 00 коп.).

стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 353 750,00 грн (триста п’ятдесят три тисячі 
сімсот п’ятдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 35 375,00 грн (тридцять п’ять тисяч 
триста сімдесят п’ять грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Переможець аукціону сплачує ціну продажу об’єкта з урахуванням 
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмі-
рі 20 %, протягом 30 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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

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 рахунка 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 (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:
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 вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення 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 роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика 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
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 18 березня 2020 р. № 175 (про-
токол № 14 від 18.03.2020 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—2020-01-09-000017-2.

Період між аукціоном:
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);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування 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 – 7 075,00 грн (сім тисяч 
сімдесят п’ять грн 00 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3 537,50 
грн (три тисячі п’ятсот тридцять сім грн 50 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 3 537,50 грн (три тисячі п’ятсот тридцять сім грн 
50 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір. 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – лазні загальною площею 
132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н, 
с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h лазня.
Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старові-

рівка, вул. 40 років Перемоги, 226а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля, 

яка складається з основної будівлі (рік побудови – 1967 р.) та двох при-
будов (рік побудови – 1994 р.) загальною площею 132,3 м2, яка тривалий 
час не використовується. Фундамент стрічковий, бетонний; стіни комбі-
новані: основна будівля – з глиняної та силікатної цегли, прибудови – з 
бетонних стінових блоків та блоків з черепашнику; перекриття – збірні 
залізобетонні плити; підлога бетонна. Стан об’єкта – незадовільний, 
знаходиться в занедбаному стані (комунікації відсутні, вікна та двері 
відсутні). Будівля не закривається, не охороняється. Фізичний знос бу-
дівлі становить 49 %.

Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить 
державі в особі Верховної Ради України на підставі Свідоцтва про пра-
во власності від 29.01.2004, на підставі рішення IX сесії Старовірівської 
сільської ради XXIY скликання, Витяг про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно від 29.01.2004, номер витягу 2695531, реєстраційний 
номер 4549140, номер запису 103 в книзі 1.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
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 додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 квітня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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 вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний 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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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:
продаж на аукціоні з умовами – 24160,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 12080,00 грн.
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Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 
із способів:

продаж на аукціоні з умовами – 2416,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1208,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1208,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Умови продажу:
Об’єкт приватизації може бути перепрофільований.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 соціально-
культурного призначення – лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою: 
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Пере-
моги, 226а, у розмірі 5200,00 грн (п’ять тисяч двісті грн 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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни 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: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Шевченків-
ський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна, 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 16.03.2020 № 00608.

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-22-000037-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
на аукціоні з умовами – 241,60 грн;
на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120,80 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 120,80 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі (пральня) літ. «А-1» 
загальною площею 149,1 м2 за адресою: Харківська обл., 
Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
(пральня) літ. «а-1» загальною площею 149,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 

вул. Шкільна, 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля пральні 

літ. «Б-1» загальною площею 149,1 м2. Рік будівництва – 1965. Фунда-
мент – бетонний стрічковий, стіни – кладка з цегли, залізобетонні плити 
перекриття, підлога – бетонна, керамічна плитка. У будівлі передбачало-
ся опалення, водопровід, каналізація, електропостачання та вентиляція. 
Фізичний знос дорівнює 60 %.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майна від 20.04.2006, виданого Виконавчим комітетом 
Савинської селищної ради на підставі Рішення від 12.04.2006 № 64 та за-
реєстрованого Балаклійським бюро технічної інвентаризації, що підтвер-
джується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
від 20.04.2006, номер витягу 10457614, реєстраційний номер 14548855, 
номер запису 186 в книзі 2.

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 під об’єктом окре-

мо не виділена.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 квітня 2020 року. Час прове-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 68140,00,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 34070,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 34070,00 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 – 6814,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3407,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3407,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 – нежитлової будівлі (пральня) літ. «А-1» загальною площею 149,1 м2 
за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 
2 у розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.).

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни 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: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка - USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 
вул. Шкільна, 2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., 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 16.03.2020 № 00606.

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-23-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 681,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 340,70 грн.;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 340,70 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – лазні за адресою: Харківська 
обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h лазня.
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 

вул. Шкільна, 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.

Інформація про об’єкт: нежитлова будівля лазні літ. Б-1 загальною 
площею 145,5 м2, одноповерхова, І групи капітальності. Рік будівництва – 
1963. Фундамент – стрічковий, бетонний, стіни цегляні, перекриття – за-
лізобетонні плити. У будівлі передбачалося опалення, водопровід, кана-
лізація, електропостачання та вентиляція. Стан об’єкта незадовільний, не 
використовується за призначенням.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майна від 20.04.2006, виданого Виконавчим комітетом 
Савинської селищної ради на підставі Рішення виконавчого комітету від 
12.04.2006 № 53 та зареєстрованого Балаклійським бюро технічної інвен-
таризації, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності 
на нерухоме майно від 20.04.2006, номер витягу 10457903, реєстраційний 
номер 14549392, номер запису 187 в книзі 2.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
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 додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час прове-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 61600,00,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30800,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 30800,00 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 – 6160,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3080,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
Можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного при-

значення – лазні за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт 
Савинці, вул. Шкільна, 2.

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального 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 соціально-культурного призна-
чення – лазні за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, 
вул. Шкільна, 2, у розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.).

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни 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: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка - USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Балаклій-
ський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., 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 16.03.2020 № 00607.
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Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-23-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 616,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 308,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 308,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною 
площею 65,9 м2 за адресою: Харківська область, 
Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
магазину літ. «а» загальною площею 65,9 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Нова 

Тарасівка, вул. Сморшка А.Д., 1.
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у 

СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 30739291), товариство припинено, запис у Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань від 04.08.2006 № 14651170002000079.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля 1971 року побудови. 

Фундаменти стрічкові, цегляні, стіни з силікатної цегли, перегородка 
дерев’яна, перекриття – дерев’яні балочного типу, з утеплювачем, пошту-
катурені. Технічний паспорт на об’єкт виготовлено станом на 23.12.2010. 
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській 
області (свідоцтво про право власності від 14.12.2011).

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташо-

вано об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у 
Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 належить до 
земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію 
права власності або користування на земельну ділянку відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22.04.2020. Час проведення аукці-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 28540,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 14270,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 14270,00 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 – 2854,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 1427,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1427,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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, окремо-
го майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною площею 65,9 
м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, 
вул. Сморшка А.Д., 1, у розмірі 2100 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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ 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
№ рахунку 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
№ рахунку 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 відсут-
ній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський 
р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А.Д., 1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: 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) 700-75-60, 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 від 16.03.2020 № 00609.
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-22-000032-1.
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 при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 285,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 142,7 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 142,7 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – прибудованої будівлі магазину з підвалом літ. А 
загальною площею 260 м2 та складським приміщенням 
літ. Б загальною площею 17,1 м2 за адресою: Харківська 
область, Куп’янський р-н, с. Ягідне,вул. 1-го Травня, 10а, 
балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  прибудована будівля 
магазину з підвалом літ. а загальною площею 260 м2  
та складським приміщенням літ. Б загальною площею 
17,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Ягідне, 

вул. 1 Травня, 10а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окреме майно – магазин 1974 року будівництва 

являє собою прибудовану будівлю колишнього магазину площею 199,6 
м2 з підвалом площею 60,4 м2.

Стіни з глиняної цегли, перекриття – збірні залізобетонні плити, підло-
га – керамічна плитка; опалення, водопостачання, каналізація – відсутні. 
Вікна, двері – відсутні.

Складське приміщення площею 17,1 м2 прибудоване до будівлі ко-
лишнього магазину з тильного боку, рік будівництва – 1974. Стіни ви-
конані з глиняної цегли, підлога бетонна, віконне та двірне заповнення – 
відсутнє.

Об’єкт приватизації знаходиться у центральній частині с. Ягідне, поруч 
знаходиться сільська рада, об’єкти торгівлі.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт не-
рухомості зареєстровано за державою Україна – Витяг про реєстрацію 
права власності на нерухоме майно від 31.01.2007 № 13409130.

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 розташо-

вано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, вста-
новлення 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 додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 квітня 2020 року. Час прове-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 40 630,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 20 315,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 20 315,00 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 – 4 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 031,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2 031,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 – прибудованої будівлі магазину з підвалом літ. А загальною пло-
щею 260 м2 та складським приміщенням літ. Б загальною площею 17,1 
м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Ягідне, вул. 1-го 
Травня, 10а, у розмірі 3750,00 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят грн 00 коп.) 
без урахування ПДВ.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунку 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
№ рахунку 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 відсут-
ній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський 
р-н, с. Ягідне,вул. 1 Травня, 10а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забез-
печення 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 16.03.2020 № 00610.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000049-1.
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 при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 406,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 203,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 203,15 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлової будівлі магазину загальною площею 
66,0 м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, 
с. Миколаївка, вул. Миру, 9 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
магазину загальною площею 66,0 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Мико-

лаївка, вул. Миру, 9.
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у 

СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 30739291), товариство припинено, запис у Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань від 04.08.2006 № 14651170002000079.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: технічний паспорт виготовлений КП Куп’янське 

БТІ станом на 23.12.2010. Фундамент, стіни – цегла, покрівля – шифер, 
перекриття дерев’яні, підлога – плитка. Об’єкт приватизації має незадо-
вільний стан, двері відсутні, вікна розбиті, не використовується.

Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна (сві-
доцтво про право власності від 18.01.2012).

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташо-

вано об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у 
Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 належить до 
земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію 
права власності або користування на земельну ділянку відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22.04.2020. Час проведення 

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні з умовами – 8690,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 4345,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 4345,00 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 – 869,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 434,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 434,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 – нежитлової будівлі магазину загальною площею 66,0 м2 за адре-
сою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9, у 
розмірі 2100 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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ 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
№ рахунку 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
№ рахунку 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, відкри-
тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсут-
ній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський 
р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: 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) 700-75-60, 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 від 17.03.2020 № 00625.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000048 - 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 при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 86,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 43,45 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 43,45 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення – нежитлової будівлі 
(спортивний корпус) літ. «А-3» загальною площею 
4049,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(спортивний корпус) літ. «а-3» загальною площею 
4049,1 м2.
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: будівля спортивного корпусу 1975 року побу-

дови, окремо розташована, триповерхова, цегляна. Є типовою спортив-
ною спорудою і включає в себе басейн з довжиною доріжки 25 м, вели-
кий спортивний зал, гімнастичні зали і супутні їм приміщення. Загальна 
площа приміщень – 4049,1 м2, будівельний об’єм – 23757 м3. Фізичний 
знос – 46 %.

Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить дер-
жаві Україна на підставі свідоцтва про право власності від 13.08.2004, 
розпорядження Харківського міського голови від 22.07.2004 за № 1902, 
витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 29.09.2004, 
номер витягу 4887971, реєстраційний номер 7529559, номер запису 
4751 в книзі 1.

Функціональне використання об’єкта: використовується за призна-
ченням.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його час-
тини: договір оренди 6347 від 24.07.2017, укладений між Регіональним від-
діленням Фонду державного майна України по Харківській області та ТОВ 
«СУТРА ХАРКІВ», на державне нерухоме майно – нежитлові приміщення 
загальною площею 826 м2. Термін дії договору оренди до 24.06.2020.

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 додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 квітня 2020 року. Час прове-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 8502000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4251000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 4251000,00 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 – 850200,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 425100,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 425100,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта соціально-культурного при-

значення – нежитлової будівлі (спортивний корпус) літ. «А-3» загальною 
площею 4049,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а.

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального 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 соціально-
культурного призначення – нежитлової будівлі (спортивний корпус) 
літ. «А-3» загальною площею 4049,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Не-
мишлянська, 56а, у розмірі 9750,00 грн (дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят 
грн 00 коп.).

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунку UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: м. Харків, вул. Немишлян-
ська, 56а.

Організатор аукціону: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хар-

ківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська область, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 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 організа-
тора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна, 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 16.03.2020 № 00618.

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-22-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 85020,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 42510,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 42510,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – магазину загальною площею 540,2 м2 
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт 
Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  магазин загальною 
площею 540,2 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солони-

цівка, вул. Заводська, 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова окремо розташована 

будівля магазину літ. «А-1» з напівпідвалом та ґанками. Площа першого по-
верху – 271,3 м2, напівпідвалу – 268,9 м2. Рік побудови – 1978. Фундамент 
бетонний, стіни напівпідвалу – бетонні блоки, цегла; стіни та перегородки 
першого поверху – цегла, перекриття – залізобетон, покрівля рулонна; 
інженерне обладнання – електрика, водопровід, каналізація, опалення. 
Об’єкт розташований в зоні виробничої забудови, поруч із прохідною за-
воду Sviss Krono, Tov.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано за державою Україна на підставі свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майна від 23.01.2007, виданого Виконавчим комітетом 
Солоницівської селищної ради на підставі рішення від 16.01.2007 № 07 
та зареєстрованого Комунальним підприємством «Дергачівське район-
не бюро технічної інвентаризації», що підтверджується витягом про реє-
страцію права власності на нерухоме майно від 31.01.2007, номер витягу 
13408450, реєстраційний номер 17622768, номер запису 232 в книзі 2.

Функціональне використання об’єкта: частково використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини:
нежитлове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 92,0 м2 

передано в оренду за договором від 29.10.2009 № 4322-Н ФОП Ликова Т. 
М. Термін дії договору оренди – до 29.06.2021. Розмір місячної орендної 
плати за лютий 2020 року становить 3280,83 грн;

нежитлове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 54,6 м2 
передано в оренду за договором від 29.10.2009 № 4323-Н ТОВ «СЛО-
БОЖАНСЬКА ЛІСОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ». Термін дії договору орен-
ди – до 29.06.2021. Розмір місячної орендної плати за лютий 2020 року 
становить 3639,27 грн.

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом окре-
мо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий 
номер 6322057600:01:000:0076, площею 9,5211 га, яка належить на праві 
власності ТОВ «СВІСС КРОНО» (код за ЄДРПОУ 31147999). Державний 
акт на право власності на земельну ділянку серія та номер 020869300001 
від 28.01.2008.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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 вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний 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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 1007000,00,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 503500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 503500,00 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 – 100700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 50350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 50350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 – магазину загальною площею 540,2 м2 за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1, у розмірі 
4000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.).

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунку UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
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Валюта рахунка – USD
№ рахунку UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солони-
цівка, вул. Заводська, 1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., 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 16.03.2020 № 00616.

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-13-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 10070,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5035,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 5035,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – ліфта за адресою: Харківська обл., Дергачівський 
р-н, с. Солоницівка, вул. Заводська, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h ліфт.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солони-

цівка, вул. Заводська, буд. 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ліфт, в/п 100 кг, розташований в будівлі, яка 

належить ТОВ «СВІСС-КРОНО», ліфт не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: об’єкт приватизації не підля-

гає реєстрації.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: –.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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 вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний 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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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:
продаж на аукціоні з умовами – 2300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1150 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 230,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 115,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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, окремо-
го майна – ліфта за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт 
Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1, у розмірі 1300,00 грн (одна тисяча 
триста грн 00 коп.).

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення пе-
реможцями 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 ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунку UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна, 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 16.03.2020 № 00617.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 23,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 11,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта 
незавершеного будівництва – садибного житлового 
будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта: h  садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 10.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху. 
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні пе-
ретинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за тривалістю часу та 
атмосферних опадів, місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні 
мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується, як задо-
вільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, деревами та 
кущами. Під’їзна дорога без покриття.

Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Відомості про земельну ділянку на якій розташовано об’єкт: інфор-

мація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 квітня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами) (далі – Порядок).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 36 742,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн;
подання цінових пропозицій – 18 371,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 674,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 837,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального 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 – садибний житловий будинок за адресою: 
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10 
у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок).

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

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми 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 прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

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

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, 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: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Старобіль-
ський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім вихід-
них), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Телефон для довідок: (06452) 4 23 47, адреса ел.пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 20 березня 2020 року № 13-95.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000129-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 367,42 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 183,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 183,71 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації – єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Центр з сертифікації 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування підприємства: h  єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Центр з сертифікації 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25202325.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2020 – 

15 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випро-

бування та дослідження.
Основними напрямами діяльності, відповідно до Статуту, є:
забезпечення організаційно-методичної і нормативної бази для впро-

вадження в Україні Системи сертифікації та оцінювання відповідності бу-
дівельних матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівни-
цтва, спеціалізованих транспортних засобів;

проведення сертифікації та оцінювання відповідності будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спе-
ціалізованих транспортних засобів, їх складових частин, а також систем 
управління в межах свого визнання (акредитації, призначення);

участь у роботі технічних комітетів з стандартизації продукції в галузі 
акредитації.

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останніх три роки

№ 
з/п Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік

1 Балансовий прибуток (збиток), тис. грн 11,3 12,6 (38,4)
2 Величина чистого прибутку, тис. грн 11,3 12,6 (38,4)
3 Рентабельність, %
4 Вартість власного капіталу, тис. грн 148,8 152,0 111,0
5 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі: 142,0 42,9 31,9

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

105,0 18,0 12,7

дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

– – 2,8

інша поточна заборгованість 37,0 24,9 16,4
6 Кредиторська заборгованість, тис. грн (у т. ч. про-

строчена)
782,0 396,0 83,5
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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’єкта 
державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення у прим. № 1 
(№ 6 – № 7) загальною площею 42,6 м2 в одноповерховій будівлі 
складу (літ. Д), що перебувають на балансі Вінницького обласного відді-
лення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 
і науки України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21050, м. Вінниця, вул.  Князів Корі-
атовичів (колишня Свердлова), б.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 об-
ластях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП 
Солонюк Р. О.

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 25.11.2019: від-
новна – 46902,78 грн; залишкова – 0,00 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): 31.03.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно 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, 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 в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах 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 з законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’Єктів оціноЧної діялЬності

Станом на 01.01.2020 не має заборгованості підприємства з виплати 
заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.

До складу об’єкта входить: нерухоме майно в м. Тернополі Тернополь-
ської області та м. Хмельницькому Хмельницької області, а саме:

приміщення адміністративного будинку площею 263,9 м2 (м. Тер-
нопіль, вул. Танцьорова, 11); адміністративний будинок площею 385,6 
м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1); нежитлове приміщення 
площею 85,9 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161). Транспорт-
ні засоби: автомобіль «Волга», рік випуску – 10.10.1974, причіп 0,3 м до 
автомобіля «Волга», рік випуску – 15.05.2000. Машини та обладнання, 
а саме: комп’ютери, монітори, БФП Лазерний, принтери, ПЗ Windows, 
факс, лабораторна шафа, машина випробувальна, прес випробувальний, 
піч лабораторна, прилади, установки, скриня морозильна «Веко», інстру-
менти, прилади та інвентар.

На об’єкти нерухомості зареєстровано право власності.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка площею 0,1577 

га розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1, 
кадастровий номер 6810100000:08:003:0169.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
аукціон в електронній торговій системі буде проведено 22 квіт-

ня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» по-
винен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

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

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і 
обов’язків підприємства.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 252 375,51 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 126 187,76 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 126 187,76 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 237, 55 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 618,78 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 618,78 грн без ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944, 60 гривень.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» 
зобов’язаний забезпечити:

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи ново-
го власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня 
переходу до нього права власності;

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності 
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюдже-
том, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться 
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі 
наявності такої заборгованості).

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

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

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску).

Банк одержувача: ДКСУ, м. Київ.
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38. Телефон (050) 383 56 
52, e-mail: seprobud@ukr.net. Відповідальна особа: Сафаров Артур Ас-
карович.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 
50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 16.03.2020 № 193.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-3.

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

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів;.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 523, 76 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 261,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 261,88 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по місту Києву про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – госпблоку 
(літ. «А») загальною площею 691,5 м2 за адресою:  
м. Київ, вул. Тупікова генерала, 11а/вул. Деснянська, 19а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – госпблок (літ. «а») 
загальною площею 691,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Тупікова генерала, 11а/ 

вул. Деснянська, 19а.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання 

«Київприлад», код за ЄДРПОУ 14309669, адреса: 03067, м. Київ вул. Гар-
матна, 2.

Відомості про об’єкт: окреме майно – госпблок (літ. «А») загальною 
площею 691,5 м2 (триповерхова будівля), рік побудови – 1983, фунда-
мент – бетон; стіни цегляні; покрівля – шифер; перекриття залізобетонне; 
підлога – лінолеум, паркет.

Відомості про земельну ділянку: відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
аукціон в електронній торговій системі буде проведено 23 квіт-

ня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація окремого майна – госпблоку (літ. «А») здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець окремого майна – госпблоку (літ. «А») повинен відповіда-
ти вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 743 434,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 871 717,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 871 717,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 174 343,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 87 171,70 грн (без урахуван-

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

шого подання цінових пропозицій – 87 171,70 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
у 30-денний термін з дати підписання договору купівлі-продажу об’єкта 

малої приватизації – госпблоку (літ. «А») загальною площею 691,5 м2 за адре-
сою: м. Київ, вул. Тупікова генерала, 11а/вул. Деснянська, 19а погасити:

прострочену кредиторську заборгованість державного підприєм-
ства – балансоутримувача, у результаті належного утримання об’єкта у 
сумі 4 185,00 тис. грн;

витрати на проведення переоцінки об’єкта приватизації у сумі 25,00 
тис. грн;

витрати на проведення аудиту у сумі 25,00 тис. грн.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

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

їни по м. Києву
Рахунок №UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок №UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за адресою: 03067, м. Київ, вул. Тупікова генерала, 11а/вул. Деснянська, 
19а. Телефон 456-48-60, E-mail: office@kievpribor.kiev.ua.

Відповідальна особа: Зінов’єва Валентина Володимирівна.
найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 
50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. Теле-
фон для довідок (044) 281-00-35.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 18.03.2020 № 200.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-03-19-000001-3.

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

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17 434,34 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 717,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8 717,17 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація 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 до 17.00 02 квітня 
2020 року (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної 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 несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 08.04.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, вул.  Гого-
ля, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ 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 даху площею 9,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-

ництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  
Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник – ТОВ «Інтелектуальні комунікації». Подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 6,6 м2 та частина зо-

внішньої поверхні освітлювальної башти площею 17,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. 

М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Макарова, 
27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ТОВ «Інтертелеком». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик 
(замощення) та частина зовнішньої поверхні освітлювальної башти. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 309,5 м2.

Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. 
М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Титова, 
29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ДП ПАТ «ДАК «Ліки України» аптека № 9». 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: нежитлові приміщення (№ 6, № 7, № 8) 

першого поверху триповерхової будівлі корпусу № 2 загальною пло-
щею 63,08 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Мінська, 10. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцін-
ки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Балансоутримувач: Запорізький національний університет. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник: ТОВ «ДС-КОМПАНІ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна) – 29.02.2020. 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 приміщення № 19, № 20, №21, 

вбудовані в цокольний поверх будівлі гуртожитку (літ. а-9), загаль-
ною площею 31,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Трегубенка, буд. 
19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди. Балансоутримувач: Запорізький національний університет. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ФОП Бєляєв Василь Володимирович. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020. 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля контори промдільниці (літ. а-1), 

інв. № 5944, реєстровий номер 24584661.75.аааЖаЕ542, загальною 
площею 489,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул.  
Промислова, 125. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атом-
на електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «П’ята Стража Київ». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі 

гуртожитку (літ. а-9), реєстровий номер 02125243.40.РПКХяР008, 
загальною площею 12,0 м2.

Балансоутримувач: Запорізький національний університет. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Залізнична, буд. 22. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
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областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: дах та частини даху. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2, 

будівлі (літ. а-2), реєстровий номер 04653199.9.ХВЮяшЖ010.
Балансоутримувач: Запорізька філія державного науково-дослідного та 

проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.  Гоголя, 
136а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Ки-
ївстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина ко-

ридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. а-3-4; 
а3-2;а-4;а-5), реєстровий номер 02070849.2.аааККД923, загальною 
площею 2,0 м2.

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Жуковського, 64. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2020. 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.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вести-

буля № 51 площею 2,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 
(літ. а-4), реєстровий номер 05402565.3.ТМяВЖЮ025.

Балансоутримувач: Запорізький національний університет. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Немировича-Данченка/Гастелло, 
71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. 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.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 48,92 м2.
Балансоутримувач: державна організація «Комбінат «Трикутник». Міс-

цезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул.  Євгена Маланюка, 3. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору 
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ТОВ «Дженерал Авто». 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 
конкурсну документацію, а саме:

заяву про 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 здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Укра-
їни 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 
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 пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забез-
печення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул.  Центральна, 6, кімн. 
10 до 03 квітня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться 09.04.2020 об 11.00 у регіональному відді-
ленні 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.

Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна 

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення першого 
поверху будівлі (літ. а-2) загальною площею 202,4 м2, що перебувають 
на балансі філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул.  Заводська, 12. Мета 
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника кон-
курсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, неза-
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.01.2020 – 3238,41 грн. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина приміщення холу (1-28) 

площею 5,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного 
корпусу (літ. Д/), що перебуває на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул.  Рівненська, 14. Мета 
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника 
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засо-
бів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засо-
бів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не-
матеріальних активів станом на 29.02.2020 – 7576,56 грн. Розмір земельної 
ділянки, усього: 1,6642 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 
м. Чернівці, вул.  Рівненська, 14. Цільове призначення земельної ділянки (ді-
лянок): для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47).

Замовниками робіт для надання послуг з оцінки зазначеного майна ви-
ступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій 
області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть діючі 
орендарі: по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Радомський 
Максим Васильович; по об’єкту оцінки № 2 – фізична особа – підприємець 
Савосюк Олена Вікторівна.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спе-
ціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної 
кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реє-
страцію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку 
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.

Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців 
конкурсів (по кожному із об’єктів оцінки), – 3,0 тис. грн, строк виконання 
робіт – не більше 5 календарних днів.

Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурс-
ну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положен-
ня, а саме:

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 (відпо-
відно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досві-
ду 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 запеча-
таному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцін-
ки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку 
виконання робіт.

Подібними об’єктами: до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно (земельні 
поліпшення), а саме: виробнича, виробничо-складська або складська не-
рухомість; до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно (земельні поліпшення), 
а саме: торговельно-офісна та торговельна нерухомість.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул.  Л. Кобилиці, 21а або 
безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з від-
бору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації 
цієї інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повно-
важень у чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, чер-
нівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. чернівці, вул.  
Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській  
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 198,6 м2 триповерхової будівлі, в т. ч.: приміщення цокольного 
поверху площею 37,75 м2, нежитлові приміщення першого поверху 
площею 110,46 м2 та нежитлове приміщення третього поверху пло-
щею 50,39 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський про-
фесійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Чернігів, вул.  Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки: Чернігівський 
обласний педагогічний ліцей обдарованої сільської молоді Чернігівської 
обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчу-
вання. Дата оцінки: 31.03.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

86,7 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чер-
нігівська обл., смт Козелець, вул.  Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Дідовець Григорій Григорович. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться 
об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів 
громадського харчування. Дата оцінки: 31.03.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення овочесховища загальною 

площею 79,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський про-

фесійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Чернігів, вул.  Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки: Чернігівський 
обласний педагогічний ліцей обдарованої сільської молоді Чернігівської 
обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. 
Дата оцінки: 31.03.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину 

«Лісний» площею 1034,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг» 

Концерну «Війсьторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 15558, 
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул.  Танкістів, 13. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕЛЕВЕН СТОР». Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вва-
жатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, 
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення 
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.03.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

39,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Остерський коледж 

будівництва та дизайну. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, м. Остер, вул.  Незалежності, 50. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Глибовець Тетяна Петрівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться 
об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів 
громадського харчування. Дата оцінки: 31.03.2020.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно 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).

Для 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 оціночної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах 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, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання робіт 
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окре-
мому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області РВ ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-63-02.

Конкурси відбудуться 8 квітня 2020 року о 14.30 в Управлінні забезпечен-
ня реалізації повноважень у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Чер-
каській та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

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’єкта оренди державної власності

  Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення 
площею 60,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, 
вул.  Банківська, 6. Балансоутримувач: Західне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Львів). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
з метою 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: 
45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул.  Банківська, 6. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ФОП Сердюк Олег Олександрович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення 
до нього (лист ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована мак-
симальна 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, – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим 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 по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул.  Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів гро-
мадського харчування тощо).

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 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) ви-
кладені 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, ін-
формація 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 забез-
печення 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 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 Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (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 приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: державна частка в науково-виробничо-
комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю (далі – нВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), 
що становить 24,0517 % від статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» 
у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532), контактний телефон керівника 
(099)181-97-28.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав, 
Львівська область, 82300.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація державної частки в 
НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-66-02 (відділ приватизації та 
управління корпоративними правами). Електронна адреса замовника кон-
курсу: lviv@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються, види економічної 

діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ:
25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
56.29 Постачання інших готових страв;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших при-

родничих і технічних наук.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів) станом на 01.01.2020, од.: основні засо-
би – немає; незавершеного будівництво – немає; довгострокові фінансові 
інвестиції – немає; нематеріальні активи – немає.

Виробничо-господарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ за 
наявності замовлень проводить на орендованому майні.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн – 0,0116.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-

дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 01.01.2020, тис. грн: основних засобів – немає; незавершене 
будівництва – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає; не-
матеріальних активів – немає.

Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місцерозташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земель-

ної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки –. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки, тис. грн: –.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5000 грн. По-

дібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення 
є частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) 
розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську 
діяльність господарського товариства.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-
11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 14.02.2019 № 10-59-2927).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим 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 по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул.  Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі щодо об’єкта допускаються претенденти, які ді-
ють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти ін-
телектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 
та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» 
та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
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Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація 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 забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул.  
Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має міс-
тити 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 Волин-
ській 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 Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

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 оренди державної власності

 Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців площею 
69,65 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул.  
Мамсурова, 8. Балансоутримувач: Волинської філії Державної установи «Ін-
ститут охорони ґрунтів України». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(033) 224-80-24. 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: 43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул.  Мамсурова, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – фізична особа – 
підприємець Ільїн Богдан Олександрович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення 
до нього (лист ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована мак-
симальна 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, – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим 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 по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул.  Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об'єкта оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість).

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 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) ви-
кладені 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, ін-
формація 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 забез-
печення 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 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 Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу включно до 17.00. Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській 
області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення № 108, 
109 першого поверху спортив-
ного корпусу з 3 залами та пло-
щі загального користування

22,2:
16,9;
5,3

Миколаївська 
обл., м. Южно-
українськ, вул.  
Спортивна, 2

ДП «НАЕК «Енергоа-
том» обліковується у 
ВП «Южно-Українська 
АЕС»

29.02.20

2 Нежитлові приміщення третьо-
го поверху десятиповерхової 
будівлі 

243,5 м. Миколаїв, 
просп. Централь-
ний, 97

Південний офіс Дер-
жаудитслужби

31.03.20

3 Частина приміщень першого та 
цокольного поверхів з ґанком 
(кафе) та площі загального 
користування в будівлі палацу 
культури «Енергетик»

330,6:
307,1;
23,5

Миколаївська 
обл., м. Южноу-
країнськ, пр. Не-
залежності, 10

ДП «НАЕК «Енергоа-
том» обліковується у 
ВП «Южно-Українська 
АЕС»

29.02.20

4 Частина одноповерхової залізо-
бетонної будівлі «Виробничий 
корпус ТЕМ/блок 2» приміщення 
№ 1-16, II, III

711,6 Миколаївська 
обл., м. Южно-
українськ, вул.  
Промисловий 
майданчик, 13

ДП «НАЕК «Енергоа-
том» обліковується у 
ВП «Южно-Українська 
АЕС»

31.03.20

5 Гідроспоруди рибогосподарської 
технологічної водойми: дамба 
та водоскид

– Миколаївська 
обл., Арбузин-
ський район, 
с. Полянка

КСП «Полянка» 29.02.20

6 Відкрита складська площа 
«Відкрита площадка для нако-
пичення та тимчасового відстою 
автотранспорту та технологічно-
го обладнання – I»

3819,0 м. Миколаїв, вул.  
Заводська, 23/17

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.03.20

7 Металевий модуль – 1 491,5 м. Миколаїв, вул.  
Громадянський 
узвіз, 1/8

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.03.20

8 Нежитлові приміщення 
адміністративно-побутової 
будівлі

87,8 м. Миколаїв, вул.  
Громадянський 
узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.03.20

9 Будівля адміністративно-
побутового корпусу

578,5 м. Миколаїв, вул.  
Заводська, 23/12

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.03.20

10 Відкрита площадка для техноло-
гічного обладнання та відстою 
автомашин

2530,0 м. Миколаїв, вул.  
Заводська, 23/9

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.03.20

11 Частина нежитлового приміщен-
ня будівлі прохідної

1,0 м. Миколаїв, вул.  
Заводська, 23/11

Миколаївська філія 
ДП «Адміністрація 
морських портів 
України» (адміністра-
ція Миколаївського 
морського порту)

31.03.20

12 Нежитлові вбудовані приміщен-
ня підвалу чотириповерхової 
адміністративної будівлі

45,6 м. Миколаїв, вул.  
Лягіна, 6

Головне управління 
ДПС у Миколаївській 
області

30.04.20

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору доку-
ментального та господарського забезпечення Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, 
яка складається із:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), 
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; докумен-
тів 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 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, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити 
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – не-
житлові приміщення, майданчики, гідротехнічні споруди.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до 
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: інформацію про наявність серти-
фіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що пере-
бувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до 
надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Відповідно до листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки: на об’єкти нерухомого майна, зо-
крема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики), – 2,5 тис. грн; на гідротехнічні спо-
руди – 4,5 тис. грн.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській об-
ластях.

Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 09.04.2020 в Управлінні забезпечення реа-

лізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул.  чкалова, 20, 
6-й поверх, конференц-зал.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору 
документального та господарського забезпечення Управління забезпечен-
ня реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул.  Чкалова, 20, 6-й 
поверх, кімн.38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11. 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення 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: нежитлові приміщення другого поверху 
двоповерхового будинку посту ЕЦ Газового парку загальною площею 
128,25 кв. м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролон-
гації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, теле-
факс 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 таєм-
ницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – березень-
квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бруклін- Київ 
Порт» (код ЄДРПОУ 34552569); тел. 067-519-25-99. 
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 5-му поверсі 

навчально-лабораторного корпусу № 2 (нЛК № 2) загальною площею 
24 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський дер-
жавний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Оде-
са, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкту 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. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – березень-квітень, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Бернавський 
Анатолій Олексійович (код ЄДРПОУ 2497313713); тел. 067-762-99-13. 
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибюля першо-

го поверху п’ятиповерхового учбового корпусу загальною площею 
6 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський наці-
ональний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції 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) – березень-квітень, інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Со-
ковніна Ірина Сергіївна (код ЄДРПОУ 2992522200); тел. 093-817-11-01. 
 4. Назва об’єкта оцінки: підсобні приміщення в нежитловому од-

ноповерховому будинку прохідної ОДаУ загальною площею 18,5 кв.м. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський держав-
ний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Краснова, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу 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) – березень-квітень, інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: Підприємство «Аіст» товариство з обмеженою 
відповідальністю (код ЄДРПОУ 24775987). 
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівель загаль-

ною площею 1880,4 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укре-
нерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Сарата, пром.
зона № 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, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – березень-квітень, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго» (код ЄДРПОУ 131713); тел. 730-10-00. 
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого по-

верху навчального корпусу № 6 у будівлі, що належить до об’єктів 
культурної спадщини, загальною площею 17,3 кв.м. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна морська акаде-
мія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера,16. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка 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) – березень-квітень, інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Південний» (код 
ЄДРПОУ 20953647); тел. 757-92-32. 
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 1 

загальною площею 5 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11Е.. Мета проведен-
ня 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 необорот-
них активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – березень-квітень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Фізична особа - підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код ЄДРПОУ 
2893411351); тел. 067-482-82-61. 

 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення дру-
гого поверху навчального корпусу МКТФ ОнМа (інв. № 10300029) 
загальною площею 7,5 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Маразліївська, 40/42. Мета проведення оцінки: ви-
значення 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) – березень-квітень, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Стрельнік Олена Іго-
рівна (код ЄДРПОУ 2976217162); тел. 67-975-89-70. 
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першо-

му поверсі 5-поверхового головного учбового корпусу № 4 загальною 
площею 2 кв.м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкур-
су odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з облі-
ком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – березень-квітень, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 кон-
курсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення. 

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна по об’єктах оцінки вище 7570 гривень комісією з конкурсного від-
бору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контр-
олю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й по-
верх, кімн. 1113) до 16.00 02.04.2020. 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. Місцезнахо-
дження 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 у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, вул. Велика арнаутська, 
15, кімн. 503) 08.04.2020 об 11.00.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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: група інвентарних об’єктів загальною площею 
169,0 м2: 1) нежитлові приміщення площею 28,3 м2 першого поверху ад-
міністративної будівлі; 2) нежитлові приміщення площею 140,7 м2 однопо-
верхової будівлі гаража.

Місцезнаходження об’єкта: вул.  Братів Лузанів, 48, м. Конотоп, Сум-
ська область. Балансоутримувач: Конотопське управління Державної 
казначейської служби України Сумської області. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: 
АТ «Державний ощадний банк України». Основні ознаки подібності об’єкта 
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта 
оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухо-
мість, нерухомість для закладів харчування. Максимальна вартість надання 
послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 94,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  Кузнечна, 2, м. Суми. Балансоутри-

мувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланова-
на дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник 
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних 
робіт: Комунальна установа Сумська обласна рада «Сумський обласний 
центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного ви-
ховання». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 4 500,00 грн.
  3. Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля (офіс) 

літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул.  Харчовиків, 6. Балансоутри-

мувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат». Мета оцінки: визначення ринкової 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-
дарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 6 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – побутовий корпус літ. Тс-ІІ за-

гальною площею 705,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул.  Харчовиків, 6. Балансоутри-

мувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат». Мета оцінки: визначення ринкової 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-
дарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 6 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 43,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська об-

ласть. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: 
ТОВ «Октан». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, части-
ни будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 42,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  Пушкіна, 2а, смт Диканька, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській 
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для до-
опрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській 
областях. Платник виконаних робіт: ФОП Величко Г. І. Основні ознаки по-
дібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки 
подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів харчування. Максималь-
на вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень виробничого 

корпусу площею 517,6 м2 та частина нежитлового приміщення в бу-
дівлі штабу площею 15,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул.  Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кре-
менчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Державна установа «Кре-
менчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з ме-
тою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-
дарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ТОВ «Компанія Гірас». 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. До-
даткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість. Максимальна вартість надання послуг з оцінки 
майна становить 4 500,00 грн.
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 8. Назва об’єкта: частина приміщення гаража площею 29,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  Незалежності, 104, смт Машівка, Пол-

тавська область. Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартос-
ті з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 
31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: АТ 
КБ «ПРИВАТБАНК». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість. Максимальна вартість 
надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 9. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове приміщення гур-

тожитку № 1 площею 4,0 м2 за адресою: вул.  Монастирська, 7, м. Полта-
ва; нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 2,0 м2 за адресою: 
вул. В. Козака, 3а, м. Полтава; нежитлове приміщення гуртожитку № 3 
площею 2,0 м2 за адресою: вул.  В. Козака, 10а, м. Полтава; нежитлове 
приміщення гуртожитку № 4 площею 2,0 м2 за адресою: вул.  В. Коза-
ка, 5, м. Полтава.

Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 29.02.2020. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календар-
них дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській 
та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП Каламбет В. М. Основні 
ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові 
ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв, інших автоматів. Максимальна вартість надання послуг з 
оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення, розташова-

ного на першому поверсі адміністративної будівлі, площею 16,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  Старокиївська, 12, м. Решетилівка, 

Полтавська область. Балансоутримувач: Управління Державної казначей-
ської служби України у Решетилівському районі Полтавській області. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 ка-
лендарних 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: ТОВ 
«АНТАРЕС-2000». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністра-
тивна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки 
майна становить 4 500,00 грн.
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення адміністра-

тивної будівлі площею 48,8 м2.
Місцезнаходження об'єкта: вул.  Центральна, 275, м. Глобине, Пол-

тавська область. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської 
служби України у Глобинському районі Полтавській області. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання робіт: 5 календар-
них днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник 
виконаних робіт: Глобинський районний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, час-
тини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 4 500,00 грн.
 12. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення площею 

50,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул.  В. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутри-

мувач: Полтавська філія державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструк-
ція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2020. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для до-
опрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській 
областях. Платник виконаних робіт: ТОВ «Політехпостач». Основні ознаки 
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки 
подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська 
нерухомість. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна стано-
вить 4 500,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які мають 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 юс-
тиції 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 роз-
ділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та 
подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах 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 до-
датках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу 
звітності, проведеного ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурс-
ною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні про-
позиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ 
по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул.  Небесної Сотні (вул.  
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 03.04.2020 включно.

Конкурси відбудуться 09.04.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтав-
ській та сумській областях за адресою: вул.  небесної сотні (вул.  Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014.

Робоча група знаходиться за адресою: вул.  Небесної Сотні (вул.  Лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

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: частина технічного поверху (15,0 
м2) та ділянка покрівлі (30,0 м2) гуртожитку (літ. «а-6») загальною 
площею 45,0 м2, що перебувають на балансі Національного університету 
цивільного захисту України, код за ЄДРПОУ 08571363.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Алчевських, 52/54. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. За-
мовник 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: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020. Очікувана 
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-
женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина 

кімн. № 1-20 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку 
№ 14 (інв. № 1032000364, літ. «а-5») загальною площею 9,0 м2, що 
перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Балканська, 19. 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: ФОП Лесик Д. О. Наявність об'єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.03.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-
міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.

 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина 
кімн. № 1-39 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку 
№ 2 (інв. № 1032000238, літ. «а-9») загальною площею 11,0 м2, що 
перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Зубенка, 9а. Мета про-
ведення 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: ФОП Лесик Д. О. Наявність об'єктів, що містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-
міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
  4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля, інв. 

№ 10310064, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого зна-
чення (охоронний № 125 Переліку пам’яток, затвердженого рішенням 
Харківського облвиконкому від 30.04.1980 № 334), літ. «Г-1» (згідно 
з техпаспортом) загальною площею 101,7 м2, що перебуває на балансі 
Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної держав-
ної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02498530.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Чернишевська, 14. 
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 (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авеню – Аніс». 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окре-
мих будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1 
(реєстровий номер 05464997.23.чсаПДш005), що перебуває на ба-
лансі Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 
технічний університет», код за ЄДРПОУ 2070826.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, вул.  
Центральна, 144. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець 
Борисов С. І. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020. Очікувана най-
більша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-
міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-
женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 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’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 та-
ких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається 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). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ураху-
ванням 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 оці-
нювачів, 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 спеціаль-

ний 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. Хар-

ків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікуван-
ня цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій, та 
Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театраль-
ний, 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 оці-
ночної 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 юридич-
ної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який 
подає конкурсну документацію.

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснен-
ня приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу. Замовник та 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення на третьому поверсі бу-

дівлі літера а загальною площею 75,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул.  Верхня, 3-5. Наймену-

вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Еко». 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: 170,45372 тис. грн станом на 01.01.2019. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 
31.03.2020. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо 
ціни послуги з оцінки, що перевищують 6000 грн.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснен-
ня приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу. Замовник та 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення громадського 

призначення загальною площею 40,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 10. На-

йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Еко». Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: 37,25853 тис. грн станом на 01.01.2019. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата 
оцінки: 31.03.2020. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції 
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6000 грн.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснен-
ня приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу. Замовник та 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 3. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення на цокольному поверсі 

загальною площею 97,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул.  Джона Маккейна, 43. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Еко». Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: 88,52171 тис. грн станом на 01.01.2019. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата 

оцінки: 31.03.2020. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції 
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6000 грн.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснен-
ня приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу. Замовник та 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 4. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення на цокольному поверсі 

загальною площею 85,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул.  Джона Маккейна, 43. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Еко». Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій: 76,936 тис. грн станом на 01.01.2019. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 
31.03.2020. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо 
ціни послуги з оцінки, що перевищують 6000 грн.

Конкурси відбудуться 8 квітня 2020 року об 11.00 в РВ ФДМУ по 
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 2 квітня 2020 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті 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 від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 8 квітня 2020 року», а також зазна-
чити 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 діяльнос-
ті, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено про-
вадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним на-
прямом 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 до-
кументації, 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 виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єктів оцінки, будуть використо-
вуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності, що відбувся 17.01.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо 

визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі – Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1» 
загальною площею 455,6 м2, крім підпірної стінки № 2 із сходами № 1, роз-
ташованої за адресою: Він ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.  Ки-
ївська, 2/2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Адміні-
страція річкових портів», код за ЄДРПОУ 33404067, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 
8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3240 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо ви-
значення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окре-
мого майна – нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною площею 
125,4 м2 з добудовами літ «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.  Острівська, 38, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», код 
за ЄДРПОУ 33404067, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 3000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД 
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої привати-
зації – незавершеної будівництвом підстанції роторного комплексу за 
адресою: Він ницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул.  Кар’єрна, 
50, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк 
надання послуг з оцінки – 8 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 3150 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки 
об’єктів, що відбулися 15.01.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення теле-
майстерні літ. І-1, і, площею 76,2 м2м. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: вул.  Надпільна, 222, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Кожемяк М. О. Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 400,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення фірмового магазину «Холодний 
Яр» площею 143,1 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул.  Свердлова, 77, м. Смі-
ла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Сундукова Л. В. Дата оцінки: 
31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 370,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на тре-
тьому поверсі адміністративної будівлі площею 91,08 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового та еко-
номічного розвитку Маньківської районної державної адміністрації. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: вул.  Соборна, 14, смт Маньківка, Черкаська 
обл. Платник робіт з оцінки: Районний центр соціальних служб сім’ї, ді-
тей та молоді. Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін вико-
нання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 680,00 грн.
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фонд державного майна України повідомляЄ

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 18.03.2020 № 508.

Продовження додатка 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Додаток 2 
до наказу Фонду 

від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 18.03.2020 № 508)

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, 

що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, черкаській та чернігівській областях

25896374 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Обухівське будівельно-
монтажне управління»

Київська обл., м. Обухів, 
вул.  Малишка, 54

Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватиза-
ції, що підлягають приватизації в 2020 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

32778065 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Володимирське»

Миколаївська обл., 
Казанківський р-н, с. Во-
лодимирівка, вул.  Марії 
Павлової, 36

Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по 
Одеській та Миколаївській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

01388199 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Спеці-
алізований будівельно-монтажнй 
поїзд по зв’язку № 853»

м.Київ, вул.  Ремонт-
на, 12

Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

апарат Фонду

00205104 Державне підприємство 
«Черкаський державний завод 
хімічних реактивів»

м. Черкаси, вул.  Чиги-
ринська, 21

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

 33749517 Державне підприємство 
«Центр еколого-експертної 
аналітики»

м. Київ, вул.  Митрополи-
та Василя Липківсько-
го, 35

Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

14314601 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут 
приймальних електронно-
променевих трубок «Еротрон»

м. Львів, вул.  Антоно-
вича, 90

Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2020 році»

00952485 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Дунаєвецький комбінат хлі-
бопродуктів»

Хмельницька обл., Ду-
наєвецький район, смт. 
Дунаївці, вул.  Лермон-
това, 1

Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2020 році»

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

05513715 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Івано-Франківський комбінат 
хлібопродуктів»

м. Івано-Франківськ, 
с. Микитинці, вул.  Юнос-
ті, 2В

Апарат Фонду Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

02497938 Єдиний майновий комплекс 
дер жавного підприємства «Пів-
ден но-українське державне 
ви роб ниче підприємство по 
інже нер ним розвідуванням для 
будів ництва»

м. Одеса, вул.  25-ї Чапа-
євської дивізії, 1-А

Міністерство розвитку громад та 
територій України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

02497980 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
Український державний проек-
тний інститут «УКРМІСЬКБУД-
ПРОЕКТ»

м. Харків, вул.  Косміч-
на, 21-А

Міністерство розвитку громад та 
територій України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

02497789 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Дніпропетровський держав-
ний проектний інститут житло-
вого і цивільного будівництва 
«ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»

м. Дніпро, вул.  Січеслав-
ська Набережна, 29

Міністерство розвитку громад та 
територій України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

00955791 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Радивилівський комбінат 
хлібопродуктів»

Рівненська обл., Радиви-
лівський р-н, м. Радиви-
лів, вул.  Волковенка, 11

Апарат Фонду Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

00957152 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Неполоковецький комбінат 
хлібопродуктів»

Чернівецька обл., 
Кіцманський р-н, смт. 
Неполоківці, вул.  Магі-
стральна, 43

Апарат Фонду Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

00952634 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Ніжинський комбінат хлібо-
продуктів»

Чернігівська обл., м. 
Ніжин, пров. Урожай-
ний, 16

Апарат Фонду Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

14311465 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Державний проектний інсти-
тут «ДІПРОВЕРФ»

м. Київ, вул.  Преобра-
женська, 25

Апарат Фонду Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Управління підготовки до приватизації, т. 200-31-64 регУляторна діялЬністЬ

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  
наказу Фонду державного майна України від 29.11.2018 № 1519  

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року № 592», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1441/32893

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 29 листопада 2018 року № 1519 «Про внесення змін до нака-

зу Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року № 592», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 грудня 2018 року за № 1441/32893.

2. Назва виконавців заходів з відстеження результативності
Фонд державного майна України.

3. Цілі прийняття акта 
Наказ розроблено з метою вдосконалення форми типового договору з урахуванням отриманого практичного 

досвіду, ефективної організації продажу та продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 01.02.2019 по 31.12.2019.

5. Тип відстеження 
Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності
Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних 
Дані, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані на підставі кількісних 

значень показників результативності регуляторного акта, що були встановлені шляхом ведення статистичного 
обліку Фондом державного майна України, його регіональними відділенням.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається розміром надходжень до державного 

бюджету, кількістю об’єктів, виставлених на електронні аукціони через електронну торгову систему, кількістю 
проданих об’єктів малої приватизації, кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта.

За результатом повторного відстеження результативності дії нормативно-правового акта Фондом держав-
ного майна України та його регіональними відділеннями виставлено на електронні аукціони через електронну 
торгову систему 412 об’єктів малої приватизації, у тому числі повторно.

За результатами торгів відбулись електронні аукціони з продажу 331 об’єкта.
Фактичне надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації об’єктів малої приватизації 

становить 549 470,53 тис. грн.
За 2019 рік укладено 34 договори про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої привати-

зації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Даний нормативно-правовий акт забезпечив впровадження сучасних тенденцій у сфері проведення публіч-

них торгів шляхом проведення їх в електронній формі з використанням електронної торгової системи з метою 
підвищення ефективності реалізації об’єктів малої приватизації, забезпечення балансу інтересів держави та 
суб’єктів господарювання.

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

Голова Фонду Дмитро сЕнничЕнКО
 

Продовження. Початок рубрики на стор 1.

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Ві-

нницькій та Хмельницькій областях від 20.03.2020 № 386 прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності малої приватизації: окреме майно – нежитлова 
будівля загальною площею 687,4 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 
Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89 та обліковується на балансі Центрально-
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код 
ЄДРПОУ 43316784.

наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.03.2020:
 № 397 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умо-

вами об’єкта малої приватизації, окремого майна – водонапірної башти «Рожновсько-
го» літ. № 1, сходів літ. № 2, приямка літ. № 3 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський 
р-н, сщ/рада Кирнасівка, «Набережне» урочище, 1А, що перебувають на зберіганні 
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994;
 № 396 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з 

умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення дизельної літ. Д 
загальною площею 22,3 м2, яке розташоване за адресою: Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, с/рада Клебанська, «Федьківське» урочище, 1А та перебуває на зберіганні 
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994;
 № 395 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умо-

вами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі їдальні літ. «А», загальною 
площею 205,3 м2, яка розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, с. 
Угарове, вул. Молодіжна, 46а та перебуває на зберіганні Оратівської селищної ради 
Оратівського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327985.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях від 18.03.2020 № 00483 прийнято рішення 
про приватизацію об'єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого 

майна – вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: За-
карпатська область, Іршавський район, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2, що перебувають 
на балансі Головного управління статистики у Закарпатській області, код ЄДРПОУ 
02360464, шляхом продажу на аукціоні без умов. 

 наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 20.03.2020:
 № 00492 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації дер-

жавної власності, окремого майна: будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» загаль-
ною площею 141,8 м2 за адресою: Волинська область, Любешівський р-н, смт Любе-
шів, вул.Бондаренка, 71А, що перебуває на балансі Західного офісу Держаудитслужби, 
код ЄДРПОУ 40479801, шляхом продажу на аукціоні з умовами;
  № 00491 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-

ції державної власності, окремого майна: адміністративна будівля А-1 загальною 
площею 203,9 м2 за адресою: Волинська область, Рожищенський р-н, м. Рожище, 
вул. Незалежності,40, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Волинській області, код ЄДРПОУ 02359662, шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00499 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації дер-

жавної власності, окремого майна – нежитлової будівлі, літ.А-3, загальною площею 
1080,4 м2 за адресою: Львівська область, м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б, що 
перебуває на балансі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 
(ЄДРПОУ 39769942), шляхом продажу на аукціоні без умов.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  про прийняття рішення про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-

ненській та Житомирській областях від 20.03.2020 № 161 прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – будинку торгового центру за 
адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Нова Борова, вул. Пушкіна, 153, 
шляхом продажу на аукціоні без умов. Балансоутримувач – ДП «Українська геологічна 
компанія» (код ЄДРПОУ 38078094).

ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію 
 Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівнен-

ській та Житомирській областях від 17.03.2020 № 166 внесено зміни до п. 2 наказу ре-
гіонального відділення від 20.02.2020 № 45 «Про прийняття рішення про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна», виклавши в такій редакції: «Привати-
зувати окреме майно – адміністративне 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 об-
ласті, код ЄДРПОУ 40309748, шляхом продажу на електронному аукціоні без умов».

наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 18.03.2020:
 № 176 внесено зміни до п. 2 наказу регіонального відділення від 20.02.2020 

№ 42 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна», виклавши в такій редакції: «Приватизувати окреме майно – будівлі ла-
бораторії загальною площею 599,6 м2 за адресою: Рівненська область, Острозький 
район, м. Острог, вул. Сагайдачного, 49, що перебуває на балансі Острозької район-
ної державної лікарні ветеринарної медицини ЄДРПОУ 00703776, шляхом продажу 
на електронному аукціоні без умов.»;
 № 179 внесено зміни до п. 2 наказу регіонального відділення від 20.02.2020 

№ 46 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна», виклавши в такій редакції: «Приватизувати окреме майно – нежитлове примі-
щення, 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 електронному аукціоні без умов.»;
 № 184 внесено зміни до п. 2 наказу регіонального відділення від 20.02.2020р. 

№ 46 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна» виклавши в такій редакції: «Приватизувати окреме майно – адміністративне 
приміщення загальною площею 467,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирець-
кий район, смт Володимирець, вул. Соборна, 2, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748, 
шляхом продажу на електронному аукціоні без умов.».

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хар-

ківській, Донецькій та Луганській областях від 19.03.2020 № 00653 прийнято рішення 
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності окремого 
майна – нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною площею 9,6 м2 за 
адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15. Балан-
соутримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (код за ЄДРПОУ 05471230).

прийнято рішення про приватизацію


