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ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ про приватизацію
Передплатний індекс

22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23567-13407ПР від 27.09.2018
Видається з серпня 1992 року

21 листопада 2018 р.

мала приватизація
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності –
частини адміністративної будівлі (приміщення
3-го поверху) загальною площею 362,1 м2,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946) та розташована
за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 1а
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: частина
адміністративної будівлі (приміщення
3-го поверху) загальною площею 362,1 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 1а.
Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є третій поверх адміністративної будівлі загальною площею
362,1 м2. Стіни та перегородки цегляні, вікна двійні. До
приміщень підведені вода, каналізація та електроенергія.
Рік побудови – 1971, стан будівлі задовільний. Земельна
ділянка розміром 0,3364 га перебуває на праві постійного
користування у Криворізькому міському відділі статистики. Право власності на об’єкт зареєстровано 23.05.2005
у складі комплексу будівель.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка
площею 0,3364 га, на якій розташована адміністративна
будівля, перебуває в користуванні Криворізького міського відділу статистики на підставі державного акта на
право постійного користування землею від 05.04.1993
№ 37. Обтяжень на земельну ділянку немає. Право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її
розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується
самостійно, в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Інформація про договори оренди, укладені щодо
об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код за
ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Столярова, 3, контактний телефон (056)
778-68-43.
2. Інформація про аукціон:
електронний аукціон проводиться відповідно до
вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких
поширюються обмеження, визначені частиною другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 грудня
2018 року. Час проведення аукціону встановлюється
електронною торговою системою відповідно до вимог
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні
з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 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 для кожного із способів
продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 721 498,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
360 749,37 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 360 749,37 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 з умовами – 72 149,87 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
36 074,94 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 074,94 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом,
а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню
об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до
нормативно-правових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
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 області.
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172.
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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 сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 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 Фонду по Дніпропетровській області від
13.11.2018 №12/01-148-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-09-24-000013-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із
способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 7 214,99 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 607,49 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
3 607,49 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій у розмірі 25%+1 акція статутного
капіталу АТ «Дніпровський машинобудівний завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Повне найменування товариства: Акціонерне товариство
«Дніпровський машинобудівний завод».
Місцезнаходження: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 14313332.
Розмір статутного капіталу товариства: 35 652 250,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 35 652 251 шт., що
становить 25%+1 акція статутного капіталу товариства (дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 23.12.2010 № 231/04/1/10, виданий Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку 13.03.2018; Депозитарна установа:
ПАТ АК «Укргазбанк»).
Середньооблікова чисельність працівників – 117 осіб.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної (за наявності):
Вид економічної
діяльності за КВЕД-2010
26.30
35.13
36.00
61.10
63.99
68.20
80.10

Обсяг, тис. грн.
2017 рік 9 місяців 2018 року
Виробництво обладнання зв’язку
15,3
–
Розподілення електроенергії
52253,6
48460,5
Забір, очищення та постачан1053,5
952,0
ня води
Діяльність у сфері проводового
68,9
47,3
електрозв’язку
Надання інших інформаційних по- 22,0
6,0
слуг, н.в.і.г.
Надання в оренду й експлуатацію 6693,7
5014,6
власного чи орендованого нерухомого майна
Діяльність приватних охорон12,0
6,6
них служб
Найменування послуг

Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період:
2015 рік

2016 рік

2017 рік

9 місяців
2018 року

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

68811

52582

60119

54487

Інші операційні доходи, тис. грн

17566

16386

5660

2697

Чистий фінансовий результат, тис. грн

-6084

-3689

-15463

-15093

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

106793

95007

188122

187972

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

42222

37256

66280

64426

Вартість активів, тис. грн

197858

220414

254211

238912

Показники

2

Продовження таблиці

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

9 місяців
2018 року

Вартість власного капіталу, тис. грн

39531

35842

51047

35975

Дебіторська заборгованість, тис. грн

137271

164728

167992

153839

Кредиторська заборгованість, тис. грн

151517

178766

197142

197696

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): Корпус 1, Будівля насосної станції к. 15, Корпус 40-А.
заводоуправління, корпус 48, корпус 51, корпус 55, Тимчасовий склад
сипучих № 91А, склад скловолокна, Роздягальня на стадіоні, Станція
нейтралізації. Очисні к. 105, Склад готової продукції і тари, Склад метал.
збірний ОКСа (ангар), Корпус 41А. Адміністративно-побутовий, будівля
пождепо, корпус ЗА, Корпус 41Б. Столярна ділянка, Корпус 41В. Склади,
Корпус 94Б. Склад нестандартного обладнання ц.15, Склад відкритий
готової продукції, Бюро перепусток (прибудова до к.ЗА),Корпус 117 Цех
14, Будівля закритого РУ. Склад балонів к.7, дообладнання ц.15, корпус
128, Ангар для зберігання пластику, Корпус 127. (Бійня), Корпус 146 Кулінарний комплекс, Підсобне приміщення ц.21, Заводська огорожа і метал.
ворота, Автодороги, прилеглі до проммайданчика, Резервуар питної води,
Резервуар питної води, Резервуар технічної води, Автодороги на проммайданчика, Асфальтові майданчики к.40Б, Тротуари асфальт, і стежка
нарядів, Майданчик бетон. д/випроб. станцій, платформа ст. Холодильна,
Резервуар підземний з/б спор. 17. Відстійник, Павільйон пасаж. ст. Холодильна, Склад світл. нафтопрод. і розчинників, Майданчик складу обладнання. ОКСа, склад обладнання, стадіон, Місток огляду вагонів, оглядова
яма ц.21, Майданчики асф/бетонні у к. 66А, Стежка нарядів-тротуари,
Асф. майданчик для а/м в цеху 21, Огорожа території ц.21, Міст пішохідний до зуп. трамвая № 10, 11, Павільйон у зуп. трамвая № 10, 11, Пункт
паливозаправний ц.11, Огорожа території і благоустрою к. 41А, Огорожа
цегляна з 2м воротами і огорожею пождепо, Майданчик для стоянки приват. а/м, Тротуари до корпусу ІВЦ, Яма оглядова для ремонту а/м ц.21,
Підстанція трансформаторна 9А, Благоустрій. майданчик к. 41Б, Автодороги. к. 41Б, Естакада збірно-розбірна МН-162 ц.15, Естакада технологічна ц.21, Автодороги і тротуари до к. 117, Майданчик промавтотехніки
з благ., Автодороги і благоустр. майданчики к. 2А, споруда № 130, споруда № 135, споруда № 127, Майданчик для стоянки служ. а/трансп. ц.21,
Сторожка (пропускний пункт), Естакада вантажно-розвантажувальна к.1,
Дошка пошани, Їдальня № 1029 (к. 47) «Весна», Їдальня № 1020 (к. 125)
«Дніпро», кіоск, Квіткова оранжерея, Сховище кунгів (спортзал), Ігровий
спорткомплекс, Дорога під’їзна.
Загальна площа будівель – 115 939 м2, з них виробничого призначення – 89376 м2, невиробничого – 17 500 м2, складських приміщень –
9 063 м2.
Відомості про земельні ділянки:
земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:07:202:0076) у
розмірі 42,0902 га, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34
(Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
від 15.01.2001 серія № 001194);
земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:07:276:0026) у
розмірі 0,0797 га, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагарина, 76,
Гуртожиток;
земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:06:010:0024) у
розмірі 0,2189 га, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. О. Поля, 80-б,
Гуртожиток;
земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:03:305:0030) у
розмірі 0,0638 га, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3-ж, Водна станція;
земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:03:076:0005) у
розмірі 1,9522 га, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе,
11, Психоневрологічний диспансер.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату
екологічних зборів та платежів тощо: за підсумками 2017 року кількість
викидів забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,053 т. Сплачено
екологічного податку на суму 51 грн 44 коп. Скиди забруднюючих речовин
у природні водойми не здійснюються. Відходи на підприємстві не розміщуються (люмінесцентні лампи після заміни передаються для утилізації
сторонній організації за договором).
2. Інформація про аукціон:
електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 12 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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мала приватизація
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація державного пакета акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод» у кількості 35 652 251 шт. акцій, що становить 25%+1 акція
статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
Покупець пакета акцій АТ «Дніпровський машинобудівний завод», що
є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти
договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.
У випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання пакета
акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного акціонерного товариства (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 8 913 062,75 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 456 531,38 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 4 456 531,38 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 %
(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 891 306,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 445 653,14 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 445 653,14 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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 сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від
15.11.2018 № 12/01-150-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000104-2.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
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Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 89 130,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 44 565,31 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
44 565,31 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного сільськогосподарського підприємства
«Кільчень», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Голубівка, вул. Центральна, 141а
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс державного сільськогосподарського підприємства
«Кільчень».
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
с. Голубівка, вул. Центральна, 141а.
Код ЄДРПОУ: 32062157.
Середньооблікова чисельність працівників: 3 особи.
Основні види діяльності за КВЕД:
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в.
і. у.; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур
і насіння олійних культур; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 37.00
Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
Обсяг та номенклатура продукції:
Вид економічної
діяльності за КВЕД

Обсяг, тис. грн.

Найменування послуг
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77.39

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

110

105

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур

530

–

37.00

Каналізація, відведення й очищення
стічних вод

270

264

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

9 місяців
2018 року

2015 рік

2016 рік

2017 рік

960,3

968,4

910,3

369,1

8,5

–

-42,3

-1 120,8

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

15841,0

15 841,0

16 077,7

15 944,3

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

7 409,2

5 751,0

5 732,5

4 791,8

Вартість активів, тис. грн

7 546,9

5 889,2

5 998,2

5 172,4

Вартість власного капіталу, тис. грн

7 527,9

5 868,8

5 826,5

4 705,7

Дебіторська заборгованість, тис. грн

3,2

1,9

122,6

40,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн

19,0

20,4

171,7

466,7

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
Чистий фінансовий результат, тис. грн

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні
ділянки, на якій розташовано підприємство, умови користування ними:
рампа для прийому свиней, А, загальна площа 199,30 м2; рампа для прийому свиней, Б, загальна площа 199,00 м2; пункт обігріву робітників В,
загальна площа 137,90 м2; блок приміщення санбійні, Г, загальна площа
474,20 м2; склад, Д, загальна площа 284,50 м2; пункт по збиранню сировини, Е, загальна площа 35,90 м2; блок цехів зневоднювання, Є, загальна
площа 425,00 м2; блок виробничих і побутових приміщень, Ж, загальна
площа 265,10 м2; КНС №1, 3, загальна площа 96,00 м2; КНС №2, І, загальна площа 143,10 м2; насосна підстанція, И, загальна площа 54,70 м2;
виробничо-допоміжне приміщення, Й, загальна площа 121,00 м2;склад
цементу, Л; тимчасовий навіс, Л1; мийна, М; пожежний пост, Н; димова
труба, 3; карантинна ємність, 4-5; ємності гнійних скидів, 6-8; пісколовки, 9; блок вертикальних відстійників, 10-11; прийомний резервуар, 12;
резервуар для гнійних скидів, 13; блок участків карантування, 14-15;
карантинна ємність, 16; блок ємностей; замощення І; ветеринарний
пункт Б 149,8 м2; навіс Д; навіс Е; навіс Є; навіс Ж; навіс З; навіс І; навіс
И; навіс Й; навіс Л; резервуар відстояних навозних скидів з/я; резервуар
відстояних навозних скидів з/я1; резервуар відстояних навозних скидів
з/я2; пожежний резервуар № 4-5, трансформаторна підстанція 35/10 кВ
з кабельними мережами, 45, пруди накопичувальні, транспортні засоби,
та інше майно. На балансі підприємства обліковуються відсутні ємності
1-2, з приводу чого Національною поліцією ведуться слідчі дії.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка загальною площею
141,95 га знаходиться на праві постійного користування у ДСП «Кільчень»
(державний акт на право постійного користування землею від 26.03.2003
серія І-ДП №002913). Цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди нерухомого майна відсутні.
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спецвипуск
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середо
вище відсутні.
2. Інформація про аукціон:
електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 5 172 422,56 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 586 211,28 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 586 211,28 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 з умовами – 517 242,26 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 258 621,13 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 258 621,13 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент
укладання договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу протягом п’яти років;
погашення наявної заборгованості підприємства;
недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до
бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
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Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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 сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 10.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від
15.11.2018 №12/01-151-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000163-2.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із
способів продажу: продаж на аукціоні з умовами – 51 724,23 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 25 862,11 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 25 862,11 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі гаражів
літ. Ж-1 площею 78,7 м2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ
02359946) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1ж
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля гаражів літ. Ж-1
площею 78,7 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Ге
роїв-підпільників (Дзержинського), 1ж.
Інформація про об’єкт: Цегляна будівля гаражів літ. Ж-1, площею
78,7 м2, складається з двох гаражів площею: 40,8 та 37,9 м2. Рік побудови – 1971. Фундамент – кам’яний, підлога – бетонна. Право власності на
об’єкт зареєстровано 23.05.2005 у складі комплексу будівель.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,3364
га, на якій розташована будівля гаражів, перебуває в користуванні Криворізького міського відділу статистики на підставі державного акта на право
постійного користування землею від 05.04.1993 № 37.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики
у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, контактний телефон
(056) 778-68-43.
2. Інформація про аукціон:
електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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мала приватизація
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 46 804,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 402,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 23 402,00 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 з умовами – 4 680,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 340,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 340,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 000,00
грн в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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 сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 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 Фонду по Дніпропетровській області від
15.11.2018 №12/01-149-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000097-1.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 468,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 234,02 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 234,02 грн.
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Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу ДП «Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш», що розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс державного підприємства «Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Код ЄДРПОУ: 14312884.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Обсяг та номенклатура продукції: відсутня.
Основні показники господарської діяльності: З 2012 року підприємство
не працює. За даними фінансової звітності станом на 31.10.2018 довгострокові зобов’язання становлять 1626,0 тис. грн, поточна заборгованість
282,0 тис. грн, заборгованість по заробітній платі у сумі 14,0 тис. грн, інша
поточна заборгованість у сумі 59,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість
становить 14,0 тис. грн.
Інформація про об’єкти нерухомості: об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %). Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
державний об’єкт, перебуває у постійному користуванні підприємства,
кадастровий номер 1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і
споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення (обслуговування інженерно-лабораторного корпусу).
Інформація про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторськотехнологічне бюро «Елеватормлинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884).
До складу об’єкта приватизації входять об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %)
А-3; ангар – Б; навіси – В,Г; вбиральня – Д; огорожа № 1-9; мостіння – І;
машини та обладнання – 11 одиниць, транспортні засоби: автомобіль
МАЗ 437041-261 державний номер АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53 знятий
з обліку держреєстрації, має непридатний стан; інструменти, прилади,
інвентар – 2 одиниці; інші основні засоби – 10 одиниць; інші НМА – 287
одиниць. Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро, вул. Академіка
Белелюбського (Червонозаводська), 54.
Інформація про земельні ділянки: Земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває у постійному користуванні
підприємства, кадастровий номер 1210100000:07:498:0005. Цільове
призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування інженернолабораторного корпусу).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середо
вище відсутні.
2. Інформація про аукціон:
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно
до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1 144 062,57 грн;

5

спецвипуск
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 572 031,29 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 572 031,29 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами
аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
продаж на аукціоні з умовами – 114 406,26 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 57 203,13 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 57 203,13 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
погашення наявної заборгованості підприємства;
створення не менше 3 (трьох) робочих місць на підприємстві та забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі — дозвіл
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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 сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою
домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Пилипенко Олена Вікторівна, 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 Фонду по Дніпропетровській області від
16.11.2018 № 12/01-153-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000171-2.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного
із способів продажу: продаж на аукціоні з умовами – 11440,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5720,13 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5720,13 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта соціально-культурного призначення –
пансіонату «Мебельщик» за адресою: Донецька обл.,
Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а,
що обліковується на балансі ТОВ «АРП»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: пансіонат «Мебельщик».
Місцезнаходження: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а.
Найменування балансоутримувача: ТОВ «АРП» (код за ЄДРПОУ
32397798).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Луганська
обл., м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Генерала Дідоренко, буд. 3, кв. 2.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять 12 будиночків (№ 1 літ. А-1 площею 79,7 м2, № 2 літ. В-1 площею 78,4 м2, № 3
літ. Г-1 площею 41,4 м2, № 4 літ. Д-1 площею 39,4 м2, № 5 літ. Е-1 площею
22,6 м2, № 6 літ. Ж-1 площею 65,7 м2, № 7 літ. З-1 площею 79,4 м2, № 8
літ. К-1 площею 20,1 м2, № 9 літ. Л-1 площею 20,6 м2, № 10 літ. М-1 площею 20,3 м2, № 11 літ. Н-1 площею 20,2 м2, № 12 літ. 0-1 площею 48,6 м2),
адмінбудівля літ. Б-1 площею 51,4 м2, склад літ. И-1 площею 20,1 м2,
душова-вбиральня літ. Т-1 площею 6,0 м2, огородження № 1, ворота № 2.
Об’єкт приватизації перебуває в занепаді, більше 3 років не використовується. Територія об’єкта приватизації заросла бур’янами, чагарником
та неупорядкованими деревами. Будівлі, що входять до складу об’єкта
приватизації мають ознаки великого зносу (протікання дахів, відсутність
частин даху, випадіння цегли з кладки стін, сліди гниття дерев’яних частин будівель, руйнування підлоги, відсутність заповнення дверних та віконних прорізів). Крім того, було установлено факт пожежі на території
пансіонату. Пожежа відбулась у будиночку № 2 літ. В-1. Після пожежі від
будиночку залишились тільки дві стіни та фундамент.
На підставі рішення суду № 12/187пн від 18.03.2010 право власності
на нерухоме майно пансіонату «Мебельщик» зареєстроване 28.05.2010
номер витягу 26244667 за Державою Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: у державному земельному кадастрі
відсутня інформація про земельну ділянку, на якій розташовано пансіонат
«Мебельщик». Об’єкт приватизації розташований в межах 200 метрової
зони від урізу води Азовського моря, кадастровий номер відсутній, площа
земельної ділянки – 0,55 га згідно з даними, наведеними у генеральному
плані (схемі) технічного паспорту.
2. Інформація про аукціон:
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій):
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 205 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 102 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 102 500,00 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 – 20 500,00 грн;
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мала приватизація
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 10 250,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 10 250,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
об’єкт приватизації може бути перепрофільований;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій області
послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення –
пансіонату «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н,
смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП», у
розмірі 10 800,00 грн (десять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Дитко Людмила Вікторівна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області від 14.11.2018 № 00777.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000164-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 050,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 025,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 025,00 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
боксу № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2 за адресою:
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101, який обліковується
на балансі Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: бокс № 1, П-1 на території
автотранспортного виробничого об’єднання загальною
площею 1440,0 м2.
Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
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Найменування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центр
енерго».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: бокс № 1, П-1 на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1 440,0 м2 – одноповерхова
будівля, висота – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент збірний залізобетонний, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон, в боксі є оглядові ями. Об’єкт приватизації перебуває у задовільному
стані (потребує поточного ремонту).
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 1065253714209, 26.10.2016.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки – 0,2552 га,
кадастровий номер 1410970500:00:004:0017, цільове призначення – для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
2. Інформація про аукціон:
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно
до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1368000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 684000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 684000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні без умов – 136800,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 68400,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 68400,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
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спецвипуск
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл., Бахмутський
р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Об’єкт розташований на
території з обмеженим доступом (діюче підприємство).
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області від 13.11.2018 № 00773.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000008-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 13680,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6840,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 6840,00 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
боксу № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2 за адресою:
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101, який обліковується
на балансі Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: бокс № 2, О-1
на території автотранспортного виробничого об’єднання
загальною площею 1031,9 м2.
Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Найменування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центр
енерго».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: бокс № 2, О-1 на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1031,9 м2 – одноповерхова
будівля, висота – 5,5 м; рік побудови – 2001; фундамент збірний залізобетонний, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон, в боксі є оглядові ями. Об’єкт приватизації перебуває у задовільному
стані (потребує поточного ремонту).
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 1065208714209, 25.10.2016.
Функціональне використання об’єкта: використовується за призначенням, перебуває в оренді.
Інформація про договір оренди: договір оренди № 6348/2016 від
31.08.2016 на державне майно – бокс № 2 загальною площею 1031,9 м2
діє до 25.08.2019. Орендар – ТОВ «Енергосетьспецмонтаж», орендна
плата без ПДВ становить 4405,7 грн (за базовий місяць розрахунку – липень 2016 р.). Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для
нового власника приватизованого майна.
Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки – 0,3426 га,
кадастровий номер 1410970500:00:004:0018, цільове призначення – для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
2. Інформація про аукціон:
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
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об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1368000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 684000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 684000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні без умов – 136800,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 68400,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 68400,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл., Бахмутський
р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Об’єкт розташований на
території з обмеженим доступом (діюче підприємство).
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області від 13.11.2018 № 00774.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000005-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
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мала приватизація
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 13680,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6840,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 6840,00 грн.

Житомирська область
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні об’єктів малої приватизації
Інформація про об’єкт № 1:
hh 1. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля
колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною площею
244,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л.
Балансоутримувач: ДП ПМК-155 ВАТ «Житомирводбуд» (11214, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133, код ЄДРПОУ 01030804).
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною площею 244,0 м2, розташована
на околиці населеного пункту неподалік від дороги із твердим покриттям.
Стіни та перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля – азбестоцементні листи. За призначенням не використовується. Інженерні мережі відсутні. Об’єкт зареєстрований за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Житомирській області. Державна реєстрація
права власності на нерухоме майно від 17.05.2018, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна 1559004918217.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 40827,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 20413,80 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20413,80 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4082,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2041,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2041,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: для аукціону з умовами – 744,60 грн,
для наступних аукціонів – 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
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 України
по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
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розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок
(0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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 Житомирській області від 15.11.2018 № 833.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000015-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 408,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 204,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 204,14 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформація про об’єкт №2.
hh 1. Назва об’єкта: незавершене будівництво
квартальної котельні.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Степанівка, вул. Рад, 133/М.
Балансоутримувач: ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд» (11214,
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133, код
ЄДРПОУ 01030804).
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво квартальної котельні являє собою двоповерхову будівлю зі стінами з силікатної цегли, перекриття
відсутнє. Об’єкт розташований на околиці села Степанівка. Об’єкт під охороною не перебуває, має вільний доступ. Інженерні комунікації не підведені.
Рівень будівельної готовності 20 %. Об’єкт зареєстрований за Регіональним
відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області.
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно від 24.05.2018,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1563728918217.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 688527,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 344263,8 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 344263,8 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 68852,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 34426,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34426,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: для аукціону з умовами – 744,60 грн,
для наступних аукціонів – 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом двох років та
впорядкувати земельну ділянку.
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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 України
по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кім. 404. Телефон для довідок
(0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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 Житомирській області від 15.11.2018 № 832.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000138-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 6885,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3442,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3442,64 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення першого електронного аукціону з продажу
об’єкта державної власності малої приватизації – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Берегівський
кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується
ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 32703031.
Вид діяльності підприємства: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у.;
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять:
прохідна (літ. А, інв. № 458, рік побудови – 2003, стан задовільний)
площею 7,9 м2 , функціональне призначення – службове;
гараж для автобуса і навантажувача (літ. Б, інв. № 13, рік побудови –
1989, стан задовільний) площею 384,6 м2, функціональне призначення –
складське;
гараж для тепловоза (літ. В, інв. № 12, рік побудови – 1972, стан задовільний) площею 75,5 м2, функціональне призначення – складське;
додатковий корпус (літ. Г, інв. № 3, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 1189,0 м2, функціональне призначення – службове;
споруда пункту заправки (цегляна) (літ. Д, інв. № 460, рік побудови – 2003, стан незадовільний) площею 5,9 м2, функціональне призначення – службове;
матеріальний склад (літ. Е, інв. № 5, рік побудови – 1969, стан задовільний) площею 1189,0 м2, функціональне призначення – складське;
хлораторна будка (транформаторна) (літ. Ж, інв. № 11, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 26,6 м2, функціональне призначення – підсобне;
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пункт обліковця (цегляний) (літ. З, інв. № 459, рік побудови – 2003,
стан незадовільний) площею 19,96 м2 , функціональне призначення –
службове;
корпус сортувальний (літ. К, інв. № 4, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 319,7 м2, функціональне призначення – виробниче;
корпус первинного дроблення та пандус з приймальним бункером корпусу первинного дроблення (літ. ЛЗ, інв. № 1, 70, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 373,5 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 2 (поз. І літ. Л та літ. Н, інв. № 22, рік побудови – 1969, стан
частково ветхий та частково незадовільний) площею 344,3 м2, функціональне призначення – виробниче;
корпус вторинного дроблення (літ. О, інв. № 2, рік побудови – 1969,
стан незадовільний) площею 511,5 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 4 (поз. 4 літ. О, інв. № 24, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 74,8 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 5 (поз. ІІІ літ. О, інв. № 25, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 231,7 м2, функціональне призначення – виробниче;
будівля трансформаторної будки (літ. П, інв. № 6, рік побудови – 1969,
стан ветхий) площею 67,0 м2, функціональне призначення – виробниче;
бункер відходів (літ. Т, інв. № 46, рік побудови – 1969, стан незадовільний) площею 31,0 м2, функціональне призначення – виробниче;
корпус № 4 (корпус промивки) (літ. У, інв. № 45, рік побудови – 1969,
стан незадовільний) площею 258,8 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 3, 10 (поз. 6 літ. У, інв. № 26, 30, рік побудови – 1969, стан
ветхий) площею 266,2 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 15 (поз. 3 літ. У, інв. № 36, рік побудови – 1969, стан ветхий)
площею 37,0 м2, функціональне призначення – виробниче;
галерея № 16 (поз. 4 літ. У, інв. № 46, рік побудови – 1969, стан ветхий)
площею 36,4 м2, функціональне призначення – виробниче;
6 одиниць будівель: корпус промивки орієнтовною площею 319,7 м2,
галерея до корпусу промивки орієнтовною площею 231,7 м2, башта орієнтовною площею 258,8 м2, галерея до башти орієнтовною площею 266,2 м2
та дві галереї башти орієнтовною площею 37,0 м2 та 36,4 м2, функціональне призначення – виробниче;
10 одиниць споруд;
53 найменування обладнання;
4 одиниці транспортних засобів.
Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до складу ЄМК, –
відсутні.
Відомості про земельні ділянки: на праві постійного користування у
ПрАТ «Берегівський кар’єр» перебувають земельні ділянки загальною
площею 33,8377 га, в тому числі:
13,3857 га – на території Берегівської міської ради, за межами населеного пункту, кар’єр Фогош (кадастровий номер земельної ділянки
2110200000:03:003:0009);
20,4520 га – на території Мужіївської сільської ради Берегівського району, а саме: 1,9972 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, кар’єр Білі туфи (кадастровий
номер земельної ділянки 2120486400:10:001:0021); 15,3928 га – місце
розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н,
с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245 (територія заводу) (кадастровий
номер земельної ділянки 2120486400:10:002:0032); 3,062 га – місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245.
Цільове призначення земельних ділянок: 11.02 Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії
договору оренди – до 05.02.2019. Орендна плата за жовтень 2018 року –
57 171,82 грн.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: підприємство веде господарську діяльність згідно з
дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 2120486401-549 від 03.09.2014, виданого ПрАТ
«Берегівський кар’єр» Департаментом екології та природних ресурсів
Закарпатської ОДА (термін дії дозволу – необмежений).
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 17 грудня 2018 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов, затвердженого постановою КМУ від 10
травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого
постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
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мала приватизація
позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі, якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш, як одного учасника аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні з 8.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ Фонду по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315,
телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 9 327 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 932 700,00 грн.
Мінімальний крок аукціону: 93 270,00 грн, що становить 1 відсоток
від стартової ціни.
Стартова ціна об’єкта для аукціону із зниженням стартової ціни
(знижена на 50 %) – 4 663 500,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 466 350,00 грн.
Крок аукціону: 46 635,00 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження стартової ціни.
Стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
4 663 500,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску – 466 350,00 грн.
Крок аукціону: 46 635,00 грн, що становить 1 відсоток від суми зниження стартової ціни.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу нараховується
ПДВ згідно з чинним законодавством України.
Умови продажу:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти
років з моменту укладання договору купівлі-продажу.
2. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства.
3. Забезпечення виконання рекомендацій проведеного екологічного
аудиту ЄМК ДП «Берегівський кар’єр», а саме:
призначення особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища (у т. ч. за охорону атмосферного повітря, експлуатацію
газоочисних установок, раціональне використання та охорону вод, поводження з відходами, охорону земель, благоустрій і тощо);
проведення інжинірингових та консультаційних робіт і заходів з метою
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
відновлення роботи газоочисного обладнання та його паспортизація
і нумерація;
ведення журналу обліку робочого часу ГОУ і інструкцій з їх експлуатації;
проведення навчання і перевірки знань інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу залученого до експлуатації ГОУ;
перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам, що підтверджується відповідними актами ефективності їх роботи;
проведення огляду ГОУ для оцінки їх технічного стану;
проведення обов’язкового технічного контролю стану транспортних
засобів;
огородження складів зберігання сировини та готової продукції;
здійснення в суху погоду зрошування складів зберігання сировини та
готової продукції;
ліквідації наявних проливів забруднюючих речовин (переважно нафтопродуктів);
реалізації водопостачання об’єкта за постійною схемою, яка буде
адекватною нормам водоспоживання визначеним згідно з відповідним
розрахунком;
використання на питні потреби води, що за органолептичними, фізикохімічними та санітарно-токсикологічними показниками відповідатиме
санітарним нормам;
укладання договорів на передачу відходів іншим власникам для подальшого поводження;
ліквідації фактів неорганізованого зберігання відходів та їх розливів;
інвентаризації відходів для визначення доцільності подальшого оформлення Декларації про відходи чи реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
ведення первинного обліку відходів за формою № 1-ВТ;
проведення паспортизації місць зберігання відходів;
недопущення фактів змішування відходів;
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облаштування місць зберігання відходів та контейнерних майданчиків для роздільного збирання і тимчасового зберігання твердих побутових відходів;
проведення робіт із благоустрою території, ліквідації засмічення та
забур’янення;
ведення звітності в частині охорони навколишнього природного середовища;
своєчасної оплати екологічних платежів та інших нарахувань.
4. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням
умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про виконання
умов до підписання акта підсумкової перевірки.
5. Заборона продажу або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 цього Закону,
впродовж строку виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу.
6. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати
з проведення незалежної оцінки майна в сумі 25 500,00 (двадцять п’ять
тисяч п’ятсот грн 00 коп.) гривень без ПДВ.
7. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витрати з
проведення обов’язкового екологічного аудиту в сумі 25 000,00 (двадцять
п’ять тисяч грн 00 коп.) гривень без ПДВ.
Найменування організатору аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській області; місцезнаходження:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83, адреса електронної пошти:
refor_21@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація:
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: РВ Фонду по Закарпатській області.
Рахунок № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області;
Код згідно з ЄДРПОУ 22111310
МФО 812016;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ Фонду по Закарпатській області.
Рахунок № 37316006018418 в ДКСУ
Код згідно з ЄДРПОУ 22111310
МФО 820172
в іноземній валюті для перерахування реєстраційного, гарантійного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25203053800198
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

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

Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Закарпатській
області
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 88000, Україна
Рахунок: 25202053800058
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ,
01001, Україна
МФО 312378
Код за ЄДРПОУ 22111310
Призначення платежу: обов’язково вказати
за що

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

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати:
Payment for the purchased object in foreign currency According to
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: http://prozzoro.sale/.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ Фонду по Закарпатській області
від 09.11.2018 № 00496.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000152-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного
повідомлення);
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) календарних днів (від дати опублікування інформаційного повідомлення).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:
коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення
№ 19-24 підвалу «під А» та сходова клітка ІІІ, загальною
площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2,
розташованого за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н,
смт Андріївка, вул. Нова, 4а
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 площею
10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної
будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу «під А» та сходова
клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б»
площею 96,16 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл.,
Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а, що перебуває на
зберіганні у ТОВ «ВІТЬОК», код за ЄДРПОУ 35215538.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літера А). Підземне приміщення «Б»
не має природного освітлення. Теплопостачання будівлі відключено від
центральної мережі.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо 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 приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а, має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
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Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 182 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 91 425,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 91 425,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 285,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 142,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 142,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі
4 000,00 грн, протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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., Бердянський
р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 786.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000119-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.

21 листопада 2018 року

мала приватизація
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 828,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 914,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 914,25 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ
ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»,
код за ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ».
Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Код за ЄДРПОУ 32343302.
Розмір статутного капіталу – 332,0 тис. грн.
Середньооблікова кількість працівників станом на 30.09.2018 –
126 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 Діяльність у
сфері архітектури.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
у тому числі експортної (за наявності):
Вартість продукції
У тому числі ексУ натуральному
(робіт, послуг),
портної продукції,
вираженні, шт.
тис. грн
тис. грн
1 Розробка проектної документації
17001
послуга
5152

№
з/п

Основні види продукції (робіт,
послуг)

Основні показники господарської діяльності ДП «ДІПРОПРОМ»
за останні три роки та останній звітний період
Назва показника

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р.

За 9 місяців
2018 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

32538

29275

23489

Дебіторська заборгованість, тис. грн

14417

7739

6476

6764

Кредиторська заборгованість, тис. грн

9876

3648

3062

1802

Рентабельність, %

17001

4,4

3,1

6,7

4,2

17612

11315

10893

8986

Вартість власного капіталу, тис. грн

7736

7667

7831

7184

Величина чистого прибутку, тис. грн

1436

912

1563

714

Вартість активів, тис. грн

Фінансово-господарський стан ДП «ДІПРОПРОМ» станом на
30.09.2018:
Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати – немає.
Прострочена заборгованість перед бюджетом – немає.
Прострочена заборгованість із страхування – немає.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) та їх функціональне використання: будинок корпус «Б» літ. Б-5
загальною площею 5229,8 м2, розмір частки – 33/50, розташований
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, будинок 74а, функціональне
використання – виробниче.
Відомості про земельні ділянки (площа, кадастровий номер, цільове
використання, право власності/використання) які використовує підприємство, умови їх використання: підприємство не володіє земельними
ділянками.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів відсутні. Діяльність підприємства не передбачає викидів у зв’язку з відсутністю шкідливості
виробництва.
Договори оренди ДП «ДІПРОПРОМ» відсутні.
Заборгованість ДП «ДІПРОПРОМ» перед Державним бюджетом України згідно з рішеннями судів відсутня.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
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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 єдиного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ», код за ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець єдиного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ», код за ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною
2 статті 8 цього закону.
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 10 893 352,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 446 676,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 446 676,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 089 335,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 544 667,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 544 667,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець об’єкта зобов’язаний:
1) погасити протягом шести місяців від дати переходу права власності
на об’єкт борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість підприємства, які виникли на дату переходу до
покупця права власності на об’єкт;
2) не допускати звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності
на об’єкт;
3) зберегти основні види діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» згідно з КВЕД: 71.11 Діяльність у сфері архітектури, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах, протягом п’яти років від дати переходу до
покупця права власності на об’єкт;
4) забезпечити припинення юридичної особи – ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення
на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства протягом трьох місяців від дати переходу права власності
на об’єкт.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
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спецвипуск
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. (061) 226-07-76.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 787.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000183-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 108 933,52 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 466,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 54 466,76 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 11, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 94, поверненого
за рішенням суду у державну власність
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 11, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
По об’єкту приватизації виконані такі будівельні роботи: в недобудованому житловому будинку (літ. А): фундамент бетонний, стіни – бетонні
блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня; по сараю
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(літ. Б): фундамент бетонний, стіни відсутні, покрівля відсутня, перекриття
відсутнє, підлога відсутня; по стінці підпірній № 1: бетонні блоки. Рівень
будівельної готовності житлового будинку (літ. А) – 15,39 %, сараю (літ.
Б) – 6,2 %. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт приватизації розташовано на земельній ділянці площею 0,1467
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка під об’єктом
приватизації є державною власністю в особі Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 17 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3). Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього
закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 72 454,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 227,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 227,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 245,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 622,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 622,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 000,00 грн протягом 30 днів з
дня укладення договору купівлі-продажу;
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код за ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
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мала приватизація
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. (061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 781.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000064-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 724,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 362,27 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 362,27 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
житлового будинку № 12, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92,
поверненого за рішенням суду у державну власність
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 12, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
По об’єкту були виконані такі будівельні роботи: в недобудованому
житловому будинку (літ. А): фундамент – бетонні блоки, стіни – бетонні
блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня; по недобудованому цокольному поверху: фундамент бетонний, стіни бетонні
блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Рівень
будівельної готовності житлового будинку (літ. А) – 11,31 %, Балансо
утримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1465
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка під об’єктом
приватизації є державною власністю в особі Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
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Дата та час проведення аукціону з умовами: 18 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3). Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48 008,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 004,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 004,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 800,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 400,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 400,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 000,00 грн протягом 30 днів з
дня укладення договору купівлі-продажу.
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
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спецвипуск
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. (061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 782.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000066-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 480,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 240,04 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 240,04 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 13, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с.
Матвіївка, вул. Побєди, 90, поверненого
за рішенням суду у державну власність
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 13, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
По об’єкту приватизації були виконані такі будівельні роботи: в недобудованому житловому будинку (літ. А.): фундамент – бетонні блоки,
стіни – бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога
відсутня; по недобудованому цокольному поверху: фундамент бетонний, стіни – бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Рівень будівельної готовності житлового будинку (літ. А) з
цокольним поверхом – 24,34 %. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з
консервації не виконувалися.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,145
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка під об’єктом
приватизації є державною власністю в особі Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 19 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
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для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3). Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта:
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 130 548,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 274,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 65 274,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 054,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 527,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 527,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 000,00 грн протягом 30 днів з
дня укладення договору купівлі-продажу.
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код за ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. (061)226-07-75.
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мала приватизація
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 783.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000070-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 305,48 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 652,74 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 652,74 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
житлового будинку № 14, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88,
поверненого за рішенням суду у державну власність
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 14, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
По об’єкту приватизації були виконані такі будівельні роботи: в недобудованому житловому будинку (літ. А.): фундамент – бетонні блоки, стіни –
бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня;
по недобудованому цокольному поверху: фундамент бетонний, стіни –
бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня;
по сараю (літ. Б): фундамент бетонний, стіни – бетонні блоки, покрівля
відсутня, перекриття – залізобетон, підлога – цемент.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації в середньому становить 31,66 %. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не
виконувались.
Об’єкт приватизації розташовано на земельній ділянці площею 0,146
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка під об’єктом
приватизації є державною власністю в особі Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3). Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта:
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
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Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього
закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 71 667,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 833,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 833,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 166,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 583,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 583,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 000,00 грн протягом 30 днів з
дня укладення договору купівлі-продажу.
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код за ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. (061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018 № 784.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000078-3.
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Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 716,67 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 358,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 358,34 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку № 15, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Матвіївка, вул. Побєди, 86, поверненого
за рішенням суду у державну власність
1). Інформація про об’єкт приватизації.
hh Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 15, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по об’єкту приватизації були виконані такі будівельні роботи: в недобудованому житловому будинку (літ. А.): фундамент – бетонні блоки,
стіни – бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога
відсутня; по недобудованому цокольному поверху: фундамент бетонний,
стіни бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття відсутнє, підлога відсутня; по сараю (літ. Б): фундамент бетонний, стіни бетонні блоки, покрівля відсутня, перекриття – залізобетон, підлога – цемент; фундамент
під душ (літ. В) цегляний, стіни, покрівля, перекриття, підлога – відсутні;
фундамент під вбиральню (літ. Г) цегляний, стіни, покрівля, перекриття,
підлога – відсутні; зливна яма № 1 – бетонні кільця.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації в середньому становить 26,52 %. Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не
виконувались.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка під об’єктом
приватизації є державною власністю в особі Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
2). Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 21 грудня 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3). Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта:
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього
закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206 503,00 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 103 251,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 103 251,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 650,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 325,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 325,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 000,00 грн протягом 30 днів з
дня укладення договору купівлі-продажу.
4). Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
МФО 813015
Код за ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69065
МФО 313399
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.50, тел. (061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова
Ліна Миколаївна, (061) 226-07-76, reform1_23@spfu.gov.ua.
5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09.11.2018
№ 785.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000087-3.
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мала приватизація
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 065,03 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 032,52 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 032,52 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
60-квартирного житлового будинку за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н,
смт Димер, вул. Соборна (Леніна), 79а
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 60-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Соборна (Леніна), 79а.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Рівень будівельної готовності: 3%.
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.12.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» згідно з Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432.
Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 313 344,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 156 672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156 672,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 31 334,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 667,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 667,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 300 (чотири тисячі триста) гривень 00 копійок у десятиденний строк
з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта об’єкта малої приватизації у розмірі 11 400
(одинадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок у десятиденний строк з
дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
покупець зобов’язаний добудувати об’єкт малої приватизації та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з дати переходу права власності із дотриманням правових норм (вимог), обов’язкових для виконання
суб’єктами містобудування.
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4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код за ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Соборна
(Леніна), 79а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 07.11.2018 № 981.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000053-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 133,44 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 566,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 566,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
100-квартирного житлового будинку (літ. «А») за адресою:
Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – 100-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Рівень будівельної готовності: 4%.
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спецвипуск
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.12.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» згідно із Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432.
Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 168 100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84 050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84 050,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16 810,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 405,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 405,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності з проведення оцінки
об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 900 (шість тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок у десятиденний строк
з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
покупець зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта об’єкта малої приватизації у розмірі 3 952 (три
тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві) гривні 80 копійок у десятиденний строк з
дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
покупець зобов’язаний добудувати об’єкт малої приватизації та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з дати переходу права власності із дотриманням правових норм (вимог), обов’язкових для виконання
суб’єктами містобудування.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код за ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 07.11.2018 № 982.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 681,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 840,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області про проведення продажу на
електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу будівель споруд та обладнання у
складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ.
Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2;
трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня
(літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне
(літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу
(літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ.
О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1);
підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок,
кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота,
№ 2; ворота, № 3; огорожа, № 4, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває
на балансі Кіровоградської районної державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ 04055067)
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс будівель споруд та обладнання у складі: штабпрохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2;
сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2;
трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня
(літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне
(літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу
(літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ.
О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ.
К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок,
кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота,
№ 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2.
Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація
(код ЄДРПОУ 04055067), адреса: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25,
телефон: (052) 256-38-00.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять штаб-прохідна (літ.
АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2;
сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ.
В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К);
вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ.
Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок,
кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6;
ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4. Об’єкт
перебуває в незадовільному зруйнованому стані. Відомості про земельну
ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер 3522582800:02:000:2872;
цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; належить на праві власності державі в
особі Кіровоградської районної державної адміністрації.
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мала приватизація
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1)
182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В);
убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне
(літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід
до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т);
підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр;
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває на балансі Кіровоградської
районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04055067), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2;
склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ.
С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З);
прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок,
кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота,
№ ; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває на балансі Кіровоградської
районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04055067), має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 053 982,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 526 991,00 грн (без урахування
податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 526 991,00 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 105 398,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 52 699,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 52 699,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Кіровоградській області витрати на
проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 9 099,00 грн (дев’ять тисяч
дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ в місячний строк з дати
укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель споруд та обладнання у складі: штабпрохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище
(літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція
(літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е);
гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1);
вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня
(літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1);
підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4;
ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота,
№ 3; огорожа, № 4, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває на балансі Кіровоградської районної державної адміністрації (код
за ЄДРПОУ 04055067).
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код за ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2. ПІБ контактної особи на об’єкті: Сухопарова
Євгенія Сергіївна, тел.: (052) 256-12-62, (052) 256-38-00.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи
організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00
до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок (052) 233-24-00, (052) 233-25-79; 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 12.11.2018 № 684.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000015-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 539,82 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 269,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 269,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – гаража, А-1 загальною площею 42,7 м2,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Львівській області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
гараж, А-1 загальною площею 42,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80001, Львівська обл., Сокальський р-н,
м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а.
Відомості про об’єкт: нежитлова цегляна одноповерхова будівля гаража «літ. А-1», загальною площею 42,7 м2, з залізобетонним покриттям, І гр.
капітальності. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщень –
2.55 м, фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, перекриття – залізобетон, покрівля рулонна, зовнішнє облицювання – штукатурка, підлога
бетонна – масові глибокі вибоїни. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, наявне електроосвітлення.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, Львівська
обл., м. Львів, просп. В’ячеслава Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній. Інформація про цільове
призначення відсутня. Сервітути та обтяження прав на земельну ділянку
не зареєстровані.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 грудня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту 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 електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 29 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –14 800,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 960,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 480,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 480,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі
1 260,00 грн (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації
від 15. 05. 2018 № 15/18 ).
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 Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070
Рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
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Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
по Львівській області. 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. Конт. особа – Дідик Оксана Степанівна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного аукціону
встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені органом приватизації наказом від 08.11.2018 № 01628 (протокол № 2 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-2018-07-25-000006-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – вбиральні літ. R площею 4,1 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: окреме майно – вбиральня літ. R площею 4,1 м2
за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – вбиральня літ. R
площею 4,1 м2, розташована на огородженій території ПАТ «Демітекс».
Стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825225.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 1 921 м2,
яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове
призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка не виділялась. Кадастровий
номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс»,
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського
суду Полтавської області по справі № 917/50/13-г від 07.11.2013 визнано
банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого Дуленка А. Г.,
тел./факс (05346) 2-34-69.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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мала приватизація
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбиральні літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 420,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 210,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 210,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації –
окремого майна – вбиральні літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Бірюзова Маршала, 26/1 зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок
органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі
1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019, Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
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Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс»
Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду по Полтавській області у
розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 13.11.2018 № 710.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000060-1
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 42,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі – складу
балонів літ. V-1 площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Бірюзова Маршала, 26/1
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1
площею 23,5 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – склад балонів літ.
V-1 площею 23,5 м2, розташована на огородженій території ПАТ «Демітекс». Фундамент бетонний, стіни і перегородки – цегляні, перекриття –
з/бетонні плити; покрівля залізна; підлога бетонна; інженерні комунікації
відсутні; загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825643.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 1921 м2, яка перебуває
в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт
земельна ділянка не виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс»,
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського
суду Полтавської області по справі № 917/50/13-г від 07.11.2013 визнано
банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого Дуленка А. Г.,
тел./факс (05346) 2-34-69.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі – складу балонів літ. V-1 площею
23,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 18894,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9447,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9447,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1889,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 944,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 944,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі – складу балонів літ. V-1
площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1588,00 (одна тисяча п’ятсот
вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019, Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд.
1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код за ЄДРПОУ 22527015
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс»
Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 13.11.2018 № 711.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000059-1
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 188, 94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 94,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94,47 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадської будівлі Т-1
(магазин) загальною площею 120,5 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д,
балансоутримувач ТОВ «КМЗ Капітал»
(код за ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля Т-1 (магазин)
загальною площею 120,5 м2 за адресою: Полтавська обл.,
Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – магазин, 1988
року побудови загальною площею 120,5 м2, розташована на закритій,
огородженій території Карлівського механічного заводу. Фундаменти
цегляні стрічкові, стіни, перегородки – цегляні, перекриття з/бетонні;
покрівля рулонна; підлога бетонна; інженерні комунікації – відсутні; загальний стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375733353216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «КМЗ
Капітал» (код за ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.

21 листопада 2018 року

мала приватизація
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 97200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9720,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4860,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4860,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації –
окремого майна – громадської будівлі Т-1 (магазин) загальною площею
120,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для
проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2288,00 (дві тисячі двісті
вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області

21 листопада 2018 року

Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні,
буд. 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко А. І., тел./факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 13.11.2018 № 712.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000100-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 972,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 486,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 486,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадської будівлі АП -1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж,
балансоутримувач ТОВ «КМЗ Капітал» (код за ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля АП -1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж (далі –
об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – їдальня загальною
площею 408,5 м2, 1950 року побудови, розташована на закритій, огородженій території Карлівського механічного заводу. Фундаменти – бетонні блоки, стіни – шлакоблоки, перекриття – дерево; покрівля – шифер;
підлога – цементна стяжка; інженерні комунікації – відсутні; загальний
стан – незадовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375768353216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
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Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «КМЗ
Капітал» (код за ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадської будівлі АП -1 (їдальні) загальною площею 408,5 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 234888,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 117444,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117444,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23488,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11744,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11744,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадської будівлі АП -1 (їдальні) загальною площею 408,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка,
вул. Гурамішвілі, 1ж зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 3800,00 (три
тисячі вісімсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
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Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава,
вул. Небесної сотні,
буд. 1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко
А. І., тел./факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 13.11.2018 № 713.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000096-1
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2348,88 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1174,44 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – громадська будівля літ. S-1
(пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з,
балансоутримувач
ТОВ «КМЗ Капітал» (код за ЄДРПОУ 35939237)
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля літ. S-1
(пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою: Полтавська
обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з (далі –
об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта:Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – пральня 1988
року побудови, площею 91,9 м2, розташована на закритій, огородженій
території Карлівського механічного заводу. Фундаменти цегляні, стіни
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мала приватизація
цегляні, перекриття з/бетонні; покрівля – шифер; підлога бетонна; інженерні комунікації – відсутні; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 05.10.2017 № 1375784753216.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер
не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «КМЗ
Капітал», (код за ЄДРПОУ 35939237), Полтавська обл., Карлівський р-н,
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, тел. (05346) 2-11-45.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадської будівлі літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 за адресою:
Полтавська обл., Карлівський р-н., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 73700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36850,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7370,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3685,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3685,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадської будівлі літ. S-1 (пральня) загальною
площею 91,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів,
сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу
приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1500,00
(одна тисяча п’ятсот грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019
Код ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні,
буд. 1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «КМЗ Капітал» Яременко А. І., тел./факс (05346) 2-11-45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів». http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 13.11.2018 № 714.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000104-1
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 737,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 368,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 368,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон)
загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська обл.,
Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Назва об’єкта: громадська будівля літ. А-1 (магазинпавільйон) загальною площею 166,8 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Михайлівське, вул. Горького, 5а.
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спецвипуск
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення тощо):
Одноповерхова будівля, рік побудови – 1981. Загальна площа приміщень – 166,8 м2.
Елементи будинку: стіни – металевий каркас, обкладений цеглою, покрівля – метал, перекриття – металокераміка, підлога – керамічна плитка,
фундамент – бетон. Електрика – в наявності. Загальний стан об’єкта –
незадовільний.
Функціональне використання та умови користування:
Можливе подальше використання – використання за призначенням.
Право власності зареєстровано 26.07.2016 № 15745490.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: вул. Горького, 5а, с-ще Михайлівське Карлівського району Полтавської обл.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Громадська будівля (магазин-павільйон) розташована на території
Голобородьківської сільської ради Карлівського району Полтавської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
Частина нежитлового приміщення – 27,5 м2 перебуває в оренді згідно з
договором оренди за № 69/16-С від 20.09.2016, укладеним між регіональним відділенням Фонду по Полтавській області та ФОП Мучичка І. В.
Розмір місячної орендної плати (сплачено за жовтень 2018 р.) –
120,05 грн.
Термін дії договору – 20.08.2019.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):
Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 21 грудня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Приватизація об’єкта державної власності окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
ПДВ):
аукціону з умовами – 20300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами – 2030,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1015,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1015,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 % мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації –
окремого майна – громадської будівлі літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Михайлівське, вул. Горького, 5а зобов’язаний забезпечити компенсацію
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коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі
2288,00 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім грн 00 коп.) гривень в місячний
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО 831019, Код за ЄДРПОУ 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок № 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні, буд.
1/23
Рахунок 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Голобородьківської сільської
ради – Старейко В’ячеслав Федорович, тел. (050) 853-06-00.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса
електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 07.08.2018 № 492.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000071-1
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 203,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 101,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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мала приватизація
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку за адресою: Харківська
обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 31
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 31.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом житловий будинок з підвалом. Загальна площа – 204,4 м2. Площа забудови – 135 м2.
Рік початку будівництва – 1994. Будівельний майданчик розташований
на відстані приблизно 3 км від центру села, в 10 км від дороги загального користування, що має тверде покриття. По об’єкту фактично виконано: земляні роботи, улаштування фундаментів із залізобетонних
блоків, улаштування стін будівлі та підвалу із залізобетонних панелей,
віконні рами відсутні. Перекриття і покриття зі збірних залізобетонних
плит. По інженерних комунікаціях роботи не виконувалися. Будівельний майданчик не охороняється і не огороджений. Заходи консервації
не виконувались.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена; перебуває
на території Іванівської Другої сільської ради Барвінківського району
Харківської області.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 45 %.
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 31 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 29900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14950,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14950,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2990,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1495,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1495,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирного житлового
будинку за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка,
вул. Молодіжна, 31, у розмірі 4900,00 грн (згідно з договором про надання
послуг з оцінки об’єкта приватизації від 26.06.2018 № 11(18).
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
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в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
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 Харківській області від 12.11.2018 № 2448.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000003-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 299,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 149,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 149,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку за адресою: Харківська
обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 33
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Барвінківський р-н, с.
Червона Балка, вул. Молодіжна, 33.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом житловий будинок з
підвалом. Загальна площа – 203,5 м2. Площа забудови – 135 м2. Рік почат-
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спецвипуск
ку будівництва – 1992. Будівельний майданчик розташований на відстані
приблизно 3 км від центру села, в 10 км від дороги загального користування, що має тверде покриття. По об’єкту фактично виконано: земляні
роботи, улаштування фундаментів із залізобетонних блоків, улаштування
стін будівлі та підвалу із залізобетонних панелей, віконні рами відсутні. Перекриття і покриття зі збірних залізобетонних плит. По інженерних комунікаціях роботи не виконувались. Будівельний майданчик не охороняється
і не огороджений. Заходи консервації не виконувались.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена; перебуває
на території Іванівської Другої сільської ради Барвінківського району
Харківської області.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 45 %.
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 33, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 32300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1615,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1615,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення
оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 33, у розмірі 4900,00 грн
(згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від
26.06.2018 № 10(18)).
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари
США)
Payment in foreign currency (USD):

30

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, майдан
Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate without
fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
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 Харківській області від 12.11.2018 № 2447.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 323,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 161,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 161,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку за адресою:
Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 35
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 35.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом житловий будинок з підвалом. Загальна площа – 204,5 м2. Площа забудови – 135 м2.
Рік початку будівництва – 1992. Будівельний майданчик розташований
на відстані приблизно 3 км від центру села, в 10 км від дороги загального користування, що має тверде покриття. По об’єкту фактично виконано: земляні роботи, улаштування фундаментів із залізобетонних
блоків, улаштування стін будівлі та підвалу із залізобетонних панелей,
віконні рами відсутні. Перекриття і покриття зі збірних залізобетонних
плит. По інженерних комунікаціях роботи не виконувались. Будівельний майданчик не охороняється і не огороджений. Заходи консервації
не виконувались.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена; перебуває
на території Іванівської Другої сільської ради Барвінківського району
Харківської області.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 45 %.
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мала приватизація
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Молодіжна, 35, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати
аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку
прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 32800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 16400,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3280,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1640,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1640,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирного житлового
будинку за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка,
вул. Молодіжна, 35, у розмірі 4900,00 грн (згідно з договором про надання
послуг з оцінки об’єкта приватизації від 26.06.2018 № 9(18).
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код за ЄДРПОУ 23148337
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate without fail
the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
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Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Усенко
В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
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 Харківській області від 12.11.2018 № 2449.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 328,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 164,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 164,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Харківського хлібозаводу № 1 – колишнього структурного
підрозділу Харківського державного підприємства
робітничого постачання Південної залізниці за адресою:
61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6
1) Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Харківського
хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ
Харківського державного підприємства робітничого
постачання Південної залізниці.
Місцезнаходження об’єкта: 61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників: 0.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності): виробнича діяльність не здійснюється
з 01.10.2012.
Основні показники господарської діяльності за останніх три роки та
за останній звітний період: відсутні.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди розташовані на окремій огородженій території. У безпосередній близькості від об’єкта оцінки розташована станція Основа.
Майно єдиного майнового комплексу Харківського хлібозаводу
№ 1 – колишнього структурного підрозділу Харківського державного
підприємства робітничого постачання Південної залізниці, що підлягає
приватизації:
будівлі: нежитлова будівля – прохідна (літ. А-1) загальною площею
10,6 м2, рік побудови – 1943, нежитлова будівля – адміністративновиробничий корпус (літ. Б-2) загальною площею 958,8 м2, рік побудови –
1930, нежитлова будівля – склади (літ. В-1) загальною площею 262,5 м2, рік
побудови – 1930, нежитлова будівля – котельня (літ. Г-1) загальною площею
32,1 м2, рік побудови – 1930, нежитлова будівля – магазин (літ. Е-1) загальною площею 85,5 м2, рік побудови – 1930, нежитлова будівля – майстерня
(господарський склад) загальною площею 52,9 м2 – зруйнований,
споруди: навіс металевий, огорожа металева (20 пог. м), ворота металеві, огорожа з/бетонна (32 пог. м);
обладнання – 26 од.;
транспорт: автомобілі (ГАЗ-5312 та ГАЗ-5201) – 2 од.
Будівлі та споруди підприємства призначені для організації виробничої
діяльності. Майно тривалий час практично не експлуатується, перебуває
в поганому технічному стані.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договір оренди розірваний за рішенням суду, акт прийманняпередавання орендованого майна не підписаний. Колишній орендар:
ТОВ «Основа – 1» (код за ЄДРПОУ 32238463). Юридична адреса: 61009,
м. Харків, вул. Штерівська, 6.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
Балансоутримувач: ТОВ «Основа – 1» (код за ЄДРПОУ 32238463).
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6.
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2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 грудня
2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон
ному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон
ному 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 Харківського хлібозаводу № 1 – колишнього структурного підрозділу Харківського державного підприємства
робітничого постачання Південної залізниці 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 єдиного майнового комплексу Харківського хлібозаводу № 1 – колишнього структурного
підрозділу Харківського державного підприємства
робітничого постачання Південної залізниці повинен
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» у
випадках, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на
безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна
містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 527 979,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 763 989,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 763 989,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 152 797,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 76 398,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 76 398,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України
по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Харківського хлібозаводу № 1 – колишнього структурного підрозділу Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці,
за адресою: 61009, м. Харків, вул. Штерівська, 6, у
розмірі 35 000,00 грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 03.07.2018
№ 17(18).
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її
місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює
перерахування гарантійного та реєстраційного
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внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування
гарантійного внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного
внеску)
Код за ЄДРПОУ 23148337
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій
валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків,
Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment:
(please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій
валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків,
Київський р-н, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the
purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості
огляду об’єкта – Усенко В. М., тел.: (057) 700-77-69,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
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 Харківській області від 12.11.2018 № 2446.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000101-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової
ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15 279,79 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 7 639,89
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 639,89 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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