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мала приватизація
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про
продаж об’єкта малої приватизації – єдиного
майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування підприємства: єдиний
майновий комплекс колишнього
державного підприємства
«Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників: – 0.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт,
послуг), у тому числі експортної (за наявності): підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не виробляється, майно підприємства перебуває
в незадовільному стані, розукомплектоване, будівлі
знаходяться в аварійному, ветхому та непридатному
для експлуатації стані.
Основні показники діяльності підприємства – відсутні.
Відомості про об’єкт:
будівля зошитного цеху, конденсатна станція,
2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади,
незавершене будівництво – 10 од.; прирейковий
склад та інші;
основні засоби – 51 од.;
машини та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи;
об’єкти, що не підлягають приватизації: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному
приміщенні будівлі контори.
Право власності на єдиний майновий комплекс зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер
1324491426106.
Інформація про земельні ділянки:
Місцезнаходження: м. Коломия, вул. Фабрична, 10;
кадастровий номер: 2610600000:07:003:0001;
площа: 53 256,01 м2.
Цільове призначення (категорія земель): землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно речові права та їх обтяження на земельну ділянку
не зареєстровані.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди і скиди забруднюючих речовин
у навколишнє природне середовище не здійснюються,
відходи на території підприємства не утворюються і не
зберігаються.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня
2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стар-

тової ціни та аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська
паперова фабрика» 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 єдиного майнового комплексу колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» 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.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 3 393 723,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 696 861,50
грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 696 861,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Загальна вартість об’єктів, що не підлягають приватизації, становить 601 713,01 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 339 372,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 169 686,15
грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
169 686,15 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 744 грн 60 коп.
Умови продажу:
відшкодування протягом 30 календарних днів з дня
укладання договору купівлі-продажу витрат Фонду державного майна України на проведення оцінки єдиного
майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» у розмірі
37 000 гривень;
утримання захисних споруд цивільного захисту у
готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина восьма статті 32 Кодексу
цивільного захисту).
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4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних 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 адресою: 78200, Івано-Франківська
обл., м. Коломия, вул. Фабрична, 10. Телефон: (0342) 55-31-40, E-mail:
klmnv_26@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Клеймьонова Ірина Василівна.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 03.08.2018 № 1040.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000145-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 33 937,23 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 16 968,62 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 968,62 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
дитячого садка за адресою: Житомирська обл., Коростенський
р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36.
Балансоутримувач: СТОВ «Бондарівське» (11562, Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Бондарівна, вул. Миру, 50, код ЄДРПОУ
02138464).
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в центрі села Охотівка.
Одноповерхова будівля, цегляна кладка напівзруйнована. Поруч проходить центральна дорога з твердим покриттям. Інженерні комунікації не
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підведені. Загальна площа об’єкта незавершеного будівництва 307,4 м2.
Рівень будівельної готовності – 30%.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами:
Дата проведення аукціону: 07 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 4800,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить 48,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 480,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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/закритих цінових
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення
електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціонні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50%.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
2. Аукціон зі зниженням стартової ціни:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично
Стартова ціна об’єкта: 2400,00 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 24,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 240,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється
електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30
до 20.30, що передує дню проведення електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт 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 зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», на 50 відсотків.
Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.
Стартова ціна об’єкта: 2400,00 грн без ПДВ
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 24,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 240,00 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення
аукціону.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження визначені ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ч.7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області

8 серпня 2018 року

мала приватизація
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
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
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та із якими адміністратор уклав відповідний договір.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 02.08.2018 № 546:
розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом двох років
та впорядкувати земельну ділянку;
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за
інформацією звертатися до організатора аукціону.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000008-2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел.(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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
цеху харчових концентратів за адресою: Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Перемоги, 14Б.
Балансоутримувач: ДП «Червоненький завод продтоварів» (13434,
Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Перемоги,
14, код ЄДРПОУ 00374663).
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований на території ДП «Червоненський завод продтоварів». Будівництво об’єкта було розпочате у 1991 році. Поруч проходить дорога з
твердим покриттям. Інженерні комунікації не підведені. Площа основи – 1239,20 м2. Рівень будівельної готовності – 28%.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 1,4673 га, кадастровий № 1820355600:01:003:0147.
Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами:
Дата проведення аукціону: 07 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 761185,48 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить 7611,86 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 76118,55 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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/закритих цінових
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення
електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціонні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
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2. Аукціон зі зниженням стартової ціни:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 380592,74 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 3805,93 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 38059,27 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні
встановлюється електронною торговою системою автоматично в
проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт 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 зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.
Стартова ціна об’єкта: 380592,74 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 3805,93 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 38059,27 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення
аукціону.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
До участі в аукціонні не допускаються особи на яких поширюються
обмеження визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001(для перерахування реєстраційного
внеску)
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
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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 опера-
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спецвипуск
торів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та із якими адміністратор уклав відповідний договір.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 02.08.2018 № 545:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту підписання акта передачі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за
інформацією звертатися до організатора аукціону.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000139-1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел.(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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлова
будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною
площею 244,0 м2 за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л.
Балансоутримувач: ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд» (11214,
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівна, 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.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами:
Дата проведення аукціону: 07 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 40827,60 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить 408,28 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 4082,76 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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/закритих цінових
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення
електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціонні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
Аукціон зі зниженням стартової ціни:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 20413,80 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 204,14 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі: 2041,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить: 744,60 грн.
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. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні
встановлюється електронною торговою системою автоматично в
проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт 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 зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.
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Стартова ціна об’єкта: 20413,80 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 204,14 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі: 2041,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення
аукціону.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
До участі в аукціонні не допускаються особи на яких поширюються
обмеження визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
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
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та із якими адміністратор уклав відповідний договір.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 02.08.2018 № 547:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за
інформацією звертатися до організатора аукціону.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000015-3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел.(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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
квартальної котельні за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул.Рад, 133/М.
Балансоутримувач: ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд» (11214,
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівна, вул. Рад, 133,
код ЄДРПОУ 01030804).
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мала приватизація
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%.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Спосіб проведення аукціону:
1. Аукціон з умовами:
Дата проведення аукціону: 07 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 688527,60 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить 6885,28 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 68852,76 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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/закритих цінових
пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному
аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення
електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався до продажу на аукціонні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової
ціни становить 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
2. Аукціон зі зниженням стартової ціни:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично.
Стартова ціна об’єкта: 344263,80 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 3442,64 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 34426,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні
встановлюється електронною торговою системою автоматично в
проміжки часу з 19.30 до 20.30, що передує дню проведення електронного аукціону.
У разі якщо об’єкт 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 зниження стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Період між аукціоном зі зниженням стартової ціни та аукціоном з
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
Дата проведення аукціону: через 30 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично та розпочинається не раніше 9.30.
Стартова ціна об’єкта: 344263,80 грн без ПДВ.
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни, що становить: 3442,64 грн.
Гарантійний внесок для участі в аукціоні у розмірі 34426,38 грн.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 744,60 грн.
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. Кінцевий
строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою з 16.15 до 16.45 дня проведення
аукціону.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
До участі в аукціонні не допускаються особи на яких поширюються
обмеження визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
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Оператори електронних майданчиків здійснюють перерахунок
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
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
Переможець аукціону здійснює розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації на казначейський рахунок в національній валюті за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків оператора
електронного майданчика, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та із якими адміністратор уклав відповідний договір.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській
області від 02.08.2018 № 544:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту підписання акта передачі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за
інформацією звертатися до організатора аукціону.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000138-1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404, тел.(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.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області про приватизацію єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Спеціальне
конструкторське та технологічне бюро «Електронагрівач»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Спеціальне конструкторське
та технологічне бюро «Електронагрівач» (далі – ЄМК
ДП «Спеціальне конструкторське та технологічне бюро
«Електронагрівач»).
Місцезнаходження об’єкта: 08500, Київська область, м. Фастів,
вул. Бишівська, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04696895.
Середньооблікова чисельність працівників: 7 осіб.
Основний вид економічної діяльності за код КВЕД – 72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 27.90 – виробництво іншого електричного устаткування.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
розробка на основі вітчизняних та зарубіжних науково-технічних досягнень нових видів ТЕН, блоків ТЕН та нагрівальних пристроїв;
виготовлення високовольтних нагрівачів для опалення пасажирських поїздів;
модернізація морально застарілих виробів;
розробка і виготовлення спецтехнологічного обладнання для виробництва ТЕН і блоків ТЕН;
забезпечення науково-технічною інформацією та проведення
патентно-ліцензійних робіт.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції станом:
за 2017 рік – 1 611,00 тис. грн;
за І кв. 2018 року – 234,00 тис. грн.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:
договори оренди відсутні.
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спецвипуск
Основні показники господарської діяльності
Показник

Одиниця виміру 2015 рік

2016 рік

2017 рік

І квартал 2018 року

Чистий дохід

тис. грн

810,00

787,00

1 611,00

234,00

Валовий прибуток

тис. грн

227,00

228,00

267,00

68,00

Чистий прибуток

тис. грн

2,00

2,00

7,00

1,00

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.08.2018.
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 ЄМК ДП «Спеціальне конструкторське та технологічне
бюро «Електронагрівач» 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 ЄМК ДП «Спеціальне конструкторське та технологічне
бюро «Електронагрівач» має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного
майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (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 – 155 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77 500,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 750,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 750,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець ЄМК ДП «Спеціальне конструкторське та технологічне
бюро «Електронагрівач» (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,
4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом
шести місяців від дати переходу права власності на ЄМК ДП «Спеціальне
конструкторське та технологічне бюро «Електронагрівач».
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 ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в 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 об’єкта: 08500, м. Фастів, вул. Бишівська, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ЄМК ДП «Спеціальне конструкторське та технологічне бюро «Електронагрівач» Саколош Олександр Олександрович, тел. (045-65) 5- 45-05, (050) 352-28-35.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області, адреса: 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 30.07.2018 № 692.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000064-2.
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 – 1 550,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 775,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 775,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 115,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: будівля лазні
загальною площею 115,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 08141, вул. Володимирська, 2-З,
с. Святопетрівське, Києво-Святошинський район, Київська область,
Україна.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка відноситься до земель
запасу комунальної власності Святопетрівської сільської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.08.2018.
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.
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мала приватизація
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – будівлі лазні загальною площею
115,6 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 даного об’єкту має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 273 257,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 136 628,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –136 628,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 325,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 662,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 662,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації –
будівлі лазні загальною площею 115,6 м2, з метою визначення його
стартової ціни у розмірі 4100 грн у 10-денний строк з дати укладення
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
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 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 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-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: 08141, вул. Володимирська, 2-З, с. Святопетрівське,
Києво – Святошинський район, Київська область, Україна.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна
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 30.07.2018 № 694.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000076-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
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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 – 2 732,57 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –1 366,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 366,29 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 25,00 % статутного капіталу Приватного акціонерного
товариства «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонернео
товариство «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
(далі – ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»).
Місцезнаходження товариства: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04685271.
Розмір статутного капіталу товариства: 4 064 151,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 4064152 шт., що
становить 25,0 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2018 –
3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 01.64 – оброблення
насіння для відтворення.
Основна номенклатура – оброблення насіння для відтворення.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання. Об’єкти нерухомого майна (будівлі,
споруди, нежитлові приміщення тощо):
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості
відсутні;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні;
у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відомості відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
за останні три роки та останній звітний період
За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За I півріччя 2018 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн

1229,7

1296,2

1802,9

Дебіторська заборгованість, тис. грн

392,3

340,9

391,8

1087,1
324,6

Кредиторська , тис. грн

1648,7

1684,0

1682,7

1682,7

Рентабельність, %

-0,089

0,0

-0,006

-0,055

Вартість активів, тис. грн

4675,4

4710,5

4709,1

4709,0

Вартість власного капіталу, тис. грн

3026,7

3026,5

3026,4

3026,4

Величина чистого прибутку, тис. грн

-1,1

0,0

-0,1

-0,6

Фінансово-господарський стан
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
№
з/п

Назва показника

Значення показника
За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. I івріччя 2018 р.

1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб

7

7

3

3

2 Первісна вартість основних фондів,
тис. грн

6499,8

6642,0

6721,1

6721,1

3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

2608,9

2715,9

2747,4

2747,4

4 Знос основних фондів, %

59,86

59,11

59,12

59,12

5 Чистий прибуток, тис. грн

-1,1

0,0

-0,1

-0,6

6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн

6,6

1,7

0,0

0,0

7 Прострочена заборгованість перед
бюджетом, тис. грн

0,0

0,0

0,0

0,0

8 Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

0,0

0,0

0,0

0,0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 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 державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» у кількості 4064152 шт. акцій, що становить 25% статутного капіталу товариства, 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 державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 016 038,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 508 019,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 508 019,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 101 603,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50 801,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50 801,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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 Київській області
Код ЄДРПОУ 19028107
Рахунок № 37187003001567 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 821018;
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
Рахунок № 37315077016365 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172;
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.45
за місцезнаходженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Козинець Олег Васильович – керівник, тел. (04595 )7-24-74
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, 03039, м. Київ,
проспект Голосіївський, 50, е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, телефон
(044) 200-25-31.
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 30.07.2018 № 689.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000142-2.
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 – 10 160,38 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 080,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 080,19 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію окремого майна –
автомобіля ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ 4519
ВХ, шасі № 887574, двигун № 567737, із запчастинами та
матеріалами
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: автомобіль ЗІЛ-131 МТО-АТМ
1, реєстраційний номер АІ 4519 ВХ, шасі № 887574, двигун
№ 567737, із запчастинами та матеріалами.
Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33.
Інформація про балансоутримувача: ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код ЄДРПОУ 05538796; правонаступник
ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»).
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.08.2018.
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 окремого майна – автомобіля ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1,
реєстраційний номер АІ 4519 ВХ, шасі № 887574, двигун № 567737,
із запчастинами та матеріалами 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 даного 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 – 142 630,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 315,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71 315,38 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
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мала приватизація
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 263,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 131,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 131,59 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації
з метою визначення його стартової ціни у розмірі 2 950,00 грн у 10денний строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
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 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 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-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 об’єкта: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса – 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
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 30.07.2018 № 693.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000075-2.
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 – 1 426,30 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 713,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 713,15 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 25,00 % статутного капіталу Приватного
акціонерного товариства «Племзавод «Колос»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Племзавод «Колос»
(далі – ПрАТ «Племзавод «Колос»).
Місцезнаходження товариства: 08471, Київська область, ПереяславХмельницький район, с. Ульянівка
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846369.
Розмір статутного капіталу товариства: 2 237 289,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 2237288 штук, що
становить 25,0 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.01.2018
1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 01.11 – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур.
Основна номенклатура – вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання. Об’єкти нерухомого майна (будівлі,
споруди, нежитлові приміщення тощо):
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості
відсутні;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні;
до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо ПрАТ «Племзавод «Колос» внесено записи:
Тип обтяження:
арешт (архівний запис)
Реєстраційний номер обтяження:
1239483
Зареєстровано:
16.08.2004 11:06:21 за № 1239483 реєстратором:
Переяслав-Хмельницька районна державна нотаріальна контора, 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Оболонна, 2-В, (04567) 7-15-50
Підстава обтяження:
постанова, АА 667174, 26.02.2004, ПереяславХмельницька державна виконавча служба
Об’єкт обтяження:
невизначене майно, все майно, Київська обл.
Переяслав-Хмельницький р-н с. Ул’янівка
Власник:
ВАТ «Племзавод «Колос», Код: 00846369, Київська
обл. Переяслав – Хмельницький р-н с. Ул’янівка
Додаткові дані:
Архівний номер: 7159239КІЕУ205, Архівна дата:
25.05.2004, Дата виникнення: 17.05.2004, № реєстра:
254747-2106, внутр. № 7С013 АЗ А26Р53 А2Е2859
Тип обтяження:
Реєстраційний номер обтяження:
Зареєстровано

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:
Власник:
Заявник

Тип обтяження:
Реєстраційний номер обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:
Власник:
Заявник

арешт нерухомого майна
8760980
29.05.2009 14:51:18 за № 8760980 реєстратором:
Київська обласна філія державного підприємства
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України,
04050, м.Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А, (044) 20671-18, 206-71-62
постанова про арешт майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження, АА 336747, 15.05.2009,
ВДВС Переяслав-Хмельницького МРУЮ
невизначене майно, все нерухоме майно
ВАТ «Племзавод «Колос», Код: 00846369, Київська
обл. Переяслав – Хмельницький р-н с. Ул’янівка,
вул. Радянська, 27
Відділ державної виконавчої служби ПереяславХмельницького міськрайонного управління юстиції,
Код: 34856291, 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Альтицька, 2
арешт нерухомого майна
11404598
19.07.2011 18:16:45 за № 11404598 реєстратором:
Київська обласна філія державного підприємства
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України,
04050, м.Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А, (044) 20671-18, 206-71-62
постанова про арешт майна боржника, б/н,
19.07.2011, ВДВС Переяслав-Хмельницького МРУЮ
невизначене майно, все майно в межах суми боргу,
ВАТ «Племзавод Колос», Код: 00846369, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Ульянівка
Відділ державної виконавчої служби ПереяславХмельницького міськрайонного управління юстиції,
Код: 34856291, 08400, Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Альтицька, 2
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спецвипуск
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Племзавод «Колос» за останні три роки
За 2015 р.

За 2016 р.

За 2017 р.

0,0

245,0

56,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн

578,0

187,0

72,0

Кредиторська , тис. грн

2999,0

3071,0

3105,0
-1105,6

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

Рентабельність, %

–

- 447,8

Вартість активів, тис. грн

3613,0

2588,0

1892,0

Вартість власного капіталу, тис. грн

614,0

- 483,0

-1213,0

Величина чистого прибутку, тис. грн

-54,0

-1097,0

-619,0

Фінансово-господарський стан ПрАТ «Племзавод «Колос»
за 2015 р. за 2016 р. за 2017
1

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

1

1

1

2

Первісна вартість основних фондів, тис. грн

9077,0

8274,0

7485,0

3

Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

2676,0

2049,0

1451,0

4

Знос основних фондів, %

-70,5

-75,2

-80,61

5

Чистий прибуток, тис. грн

-54,0

-1097,0

-619,0

6

Прострочена заборгованість з виплати заробітної
плати, тис. грн

51,0

0,0

0,0

7

Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис.
грн

181,0

296,0

244,0

8

Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

0,0

0,0

1,0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 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 державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Колос»
у кількості 2237288 штук акцій, що становить 25 % статутного капіталу
товариства, 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 державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Колос» має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 559 322,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 279 661,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 279 661,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 55 932,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27 966,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 966,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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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 Київській області
Код ЄДРПОУ 19028107
Рахунок № 37187003001567 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 821018;
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
Рахунок № 37315077016365 (для перерахування гарантійного
внеску)
МФО 820172;
Банк Державна казначейська служба України, м.Київ
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-45
за місцезнаходженням об’єкта: 08471, Київська область, ПереяславХмельницький район, с.Ульянівка.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Малюх Наталія Євгенівна тел. 044
585-30-05.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, 03039, м. Київ,
проспект Голосіївський, 50, е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, телефон
(044) 200-25-31.
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 30.07.2018 № 690.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000144-2.
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 – 5 593,22 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 796,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 796,61 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію окремого майна –
частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15,
№ 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: частина нежитлової будівлі
літ. А – група приміщень № 15, № 16 загальною площею
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місцезнаходження об’єкта: 08300, вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль, Київська обл., Україна.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди.
Рішенням господарського суду м. Києва від 27.02.2017 справа
№ 910/279/17 договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, № 1256 від 04.11.2011 розірвано.
Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області
від 02.03.2018 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі
№ 752/27534/17 за позов Регіонального відділення ФДМУ по Київській
області до Фізичної особи – підприємця про стягнення заборгованості
з орендної плати та повернення державного майна.
На даний час триває розгляд справи.
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мала приватизація
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.08.2018.
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 окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А –
групи приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок
(сауна) 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 даного 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 – 1 375 401,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 687 700,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 687 700,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 137 540,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 770,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68 770,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації
з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4100,00 грн у 10денний строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
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 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 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-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: 08300, вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль, Київська
обл., Україна.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
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Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
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 30.07.2018 № 695.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000070-2.
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 – 13 754,01 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 6 877,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 877,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області про проведення продажу на
електронному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій розміром 19,8202% статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Струмок» (код
за ЄДРПОУ 05390842, Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: Публічне акціонерне
товариство «Струмок».
Місцезнаходження товариства: 27013, Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 05390842.
Розмір статутного капіталу товариства: 31 700 грн.
Пропонується до продажу – пакет акцій у кількості 25132 штук, що
становить 19,8202% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 –
12 осіб.
Основний вид економічної діяльності (за КВЕД) – 36.00 Забір, очищення та постачання води.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – забір,
очищення та постачання води:
за 2017 рік – 1 241,0 тис. грн;
станом на 01.07.2018 – 602,0 тис. грн.
Основні показники економічої діяльності публічного
акціонерного товариства «Струмок»
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п

Найменування показників

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р. За І півріччя 2018 р.

1 Обсяг реалізованої продукції
товариства, тис. грн

822

948

1241

602

2 Дебіторська заборгованість,
тис. грн

89

31

53

93

3 Кредиторська заборгованість,
тис. грн

28

21

35

35

–

–

–

–

5 Баланс активів тис. грн

4 Рентабельність, %

241

233

241

214

6 Вартість власного капіталу,
тис. грн

114

112

106

76

7 Величина чистого прибутку,
тис. грн

-7

-2

-6

-30

8 Первісна вартість основних
засобів, тис. грн

1230

1230

1222

1222

95

85

79

76

92,28

93,09

93,54

93,78

9 Залишкова вартість основних
засобів, тис. грн
10 Знос основних фондів, %

Інформація про об’єкти нерухомого майна:
У складі господарського товариства 17 одиниць нерухомого майна,
які використовуються для здійснення господарської діяльності з надання послуг з централізованого водопостачання населенню та іншим
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спецвипуск
споживачам с. Тишківка, а саме: водонапірна вежа (рік забудови 1956),
площа забудови, 28,26 м2; водонапірний каптаж (1956) площа забудови, 30,00 м2; свердловини (1956); водонапірна лінія – рік спорудження
1971, довжина 2000 пог. м, зовнішній діаметр труб: 220 мм, товщина
стінки – 6 мм, матеріал труб – азбоцемент; лінія водопроводу – 0,2 км,
рік спорудження 1982, зовнішній діаметр труб: 120 мм, товщина стінки – 6 мм, матеріал труб – азбоцемент; лінія водопроводу – 78,40 км,
рік спорудження 1956, зовнішній діаметр труб: 120 мм, товщина стінки – 6мм, матеріал труб – азбоцемент; склад з навісом (1988), площа
забудови – 176,40 м2; бензозаправна – рік спорудження 1972, кількість
паливних ємностей – 3, об’єм паливних ємностей – 23 м3 у кількості 3
шт. (9 м3, 9 м3 та 5 м3). Бензоколонки у кількості 2 од. знаходяться у неробочому стані та відновленню не підлягають; будівля насосної станції
(1956) – загальна площа 72,14 м2; будівля електростанції дизель (1956) –
загальна площа 89,95 м2; склад центральний (1979) – загальна площа
73,65 м2; склад-сторожка (1979) – загальна площа 51,82 м2; столярний
цех (1979) – загальна площа 171,43 м2; автогараж (1965) – загальна
площа 111,28 м2; цегляний гараж (1979) – загальна площа 87,60 м2;
адміністративна будівля (1940) – загальна площа 172,65 м2.
Нерухомість підприємства в основному сконцентрована на виробничому майданчику, що знаходиться у центрі с. Тишківка. Частина будівель підприємства знаходиться за селом.
Право власності на нерухоме майно не оформлено.
Інформація про земельну ділянку – відсутня.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище товариством не здійснюються; утворення і розміщення
відходів немає, екологічні збори та платежі підприємством не сплачуються.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб приватизації: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «Струмок» у кількості
25132 штук акцій, що становить 19,8202% статутного капіталу товариства, 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 державного пакета акцій ПАТ «Струмок» має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (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 без умов – 6 283,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 141,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 141,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 628,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 314,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 314,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
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в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462;
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка,
вул. Кооперативна, 9.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області; Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html, час роботи
організатора аукціону: понеділок – четверг з 8.00 до 17.15, у п’ятницю
з 8.00 до 16.00 (відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, тел. 0522-33-25-79, 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 30.07.2018
№432.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговійсистемі:
UA-AR-P-2018-07-26-000018-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 62,83 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31,41 грн;
аукціону за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,41 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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 – будівлі їдальні загальною площею 62,0 м2,
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський
район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5, що перебуває на балансі
Селянського (фермерського) господарства «Славутич»
(код ЄДРПОУ 32150431)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля їдальні загальною площею 62,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5.
Балансоутримувач: Селянське (фермерське) господарство «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431), адреса: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Чкалова, 3а; телефон: 0525224141.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна
будівля з верендою площею 62,0 м2; фундаменти бутові, покрівля шиферна, перекриття – дерев’яні балки, інженерна інфраструктура відсутня Рік побудови – 1974. Технічний стан аварійний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
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мала приватизація
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною площею 62,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5,
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 – будівлі
їдальні загальною площею 62,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5, має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 8 345,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 172,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 172,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 834,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 417,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 417,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі
двісті) гривень в місячний строк з дати укладення договору купівліпродажу.
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 Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код 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 ЄДРПОУ 13747462.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка,
вул. Лісова, 5.
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 0522332400, 0522332579; адреса електронної
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 30.07.2018 № 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000009-1.
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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 – 83,45 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 41,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41,73 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.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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 – нежитлової будівлі
(магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район,
с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
площею 115,9 м2; фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля шиферна, перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, підлога
демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1968. Тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22 188,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 094,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 094,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 218,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 109,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 109,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі двісті)
гривень в місячний строк з дати укладення договору купівлі-продажу.
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спецвипуск
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 Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код 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 ЄДРПОУ 13747462.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
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 0522332400, 0522332579; адреса електронної
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 30.07.2018 № 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 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 – 221,88 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 110,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 110,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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 – нежитлової будівлі (свинарника)
загальною площею 163,0 м2, розташованої за адресою:
26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого
акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ
00378750)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голованівський
хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в стані припинення

14

з 03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа № П/811/1541/14.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
площею 163,0 м2; фундаменти бутові, стіни з черепашнику, покрівля
шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; інженерні
комунікації відсутні. Рік побудови – 1970. Тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка відповідно до державного акта на право постійного користування землею серії КР № 0008
передана акціонерному товариству «Голованівський хліб».
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої
за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, 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 – нежитлової
будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53 681,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26 840,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 368,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 684,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 684,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі
двісті) гривень в місячний строк з дати укладення договору купівліпродажу.
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 Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код 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 ЄДРПОУ 13747462.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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мала приватизація
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10.
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 0522332400, 0522332579; адреса електронної
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 30.07.2018
№ 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000007-1.
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 – 536,81 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 268,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 268,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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 – будівлі гаража площею 23,8 м2,
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка,
вул. Центральна, 17, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України в Онуфріївському
районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37824388)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля гаража площею 23,8 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області, адреса:
Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, код ЄДРПОУ:
37824388; телефон: (05238) 2-06-62.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна
будівля площею 23,8 м2 потребує ремонту; фундаменти бутові, стіни
цегляні, покрівля шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога
бетонна; інженерне забезпечення відсутнє. Рік будівництва – 1972.
Будівля використовувалась для зберігання автотранспорту та як складське приміщення.
Право державної власності зареєстровано 02.11.2015, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 765067535246.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 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.

8 серпня 2018 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська
обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, 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 – будівлі
гаража площею 23,8 м2, розташованого за адресою: Кіровоградська
обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, має відповідати, вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 17 693,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 846,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 846,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1769,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 884,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 884,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 490 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто гривень) у місячний строк з дати 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:
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 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 ЄДРПОУ 13747462.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00, за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Управління Державної
казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської
області Ковальова Любов Петрівна, тел. 0523820662.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області, Місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579, час роботи організатора
аукціону: понеділок – четверг з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00;
відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок
0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 30.07.2018 № 441.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000040-1.
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.

15

спецвипуск
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 176,93 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 88,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88,47 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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.

Луганська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – нежитлового вбудованого
підвального приміщення з входами у підвал (літ. Пд, п),
яке складається із приміщення 1 площею 155,3 м2,
приміщення 2 площею156,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93408, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Дані про нежитлове приміщення: об’єкт являє собою нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал (літ. Пд, п),
яке складається із приміщення 1 площею 155,3 м2, приміщення 2
площею156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі, введеної в експлуатацію у 1963 році. Відомості про
земельну ділянку відсутні. Технічний стан задовільний. Приміщення
можливо використовувати для розміщення складу. Приміщення має
електропостачання.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні.
Балансоутримувач: 93400, ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний
завод», код ЄДРПОУ 05744350, адреса: Луганська обл. , м. Сєверодонецьк, вул. Новікова, 2, ліквідатор Льовін Андрій Петрович, мобільний
телефон 095 461 45 60
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 150 798, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 399, 00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 75 399, 00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 15 079,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 539,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 539,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок №37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ
у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001.
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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 приватизації:
у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл. , м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
luhansk.html, тел. (06452) 4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spu.gov.ua.
hh 5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області від 27 липня 2018
року № 261.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000091-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 (двадцять вісім) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 (двадцять вісім) днів;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1507,98грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 753,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 753,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – нежитлове вбудоване
приміщення загальною площею 55,0 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93115, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вулиця селище Геологів, 14.
Дані про нежитлове приміщення: об’єкт приватизації являє собою
частину нежитлової будівлі площею 55,0 м2 одноповерхового будинку,
введеного в експлуатацію у 1967 році. Відомості про земельну ділянку
відсутні. Технічний стан задовільний. Приміщення можливо використовувати без додаткових ремонтних робіт для розміщення магазину або
складу. Приміщення має окремий вхід, електропостачання.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні.
Балансоутримувач: ВАТ «Луганськгеологія», код ЄДРПОУ 01432115,
адреса: 91055, м Луганськ, вул. Карла Маркса, 3, керуючий санацією
Кулагін Олег Олександрович, мобільний телефон 095 500 15 20
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 69 386, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 34 693, 00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34 693, 00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 938,60 грн;
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мала приватизація
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 469,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 469,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок №37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ
у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001.
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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93115, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця селище Геологів, 14.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл. ,
м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452)
4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spu.gov.ua
hh 5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області від 27 липня 2018
року № 260.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000122-3
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 693,86 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 346,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 346,93 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – будинок газорозподільної
підстанції загальною площею 28,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93107, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128-70.
Дані про нежитлову будівлю: об’єкт приватизації являє собою окремо розташовану одноповерхову нежитлову будівлю площею 28,6 м2.
Введена в експлуатацію у 1996 році. Відомості про земельну ділянку
відсутні. Технічний стан об’єкта приватизації незадовільний. Інженерне
обладнання відсутнє. Не використовується більше ніж 10 років.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні.
Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код ЄДРПОУ 05389942, адреса: 93107, Луганська обл. , м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, ліквідатор Кириченко Євгенія Анатоліївна, мобільний телефон 050 694 06 79
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1775,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 887,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 887,67 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 177,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок №37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ
у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001
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 приватизації:
у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93107, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-70.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл. , м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
luhansk.html, тел.: (06452) 4 23 68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spu.gov.ua.
hh 5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області від 30 липня 2018
року № 264.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000112-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 17,75 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 8,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,88 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
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використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – будинок насосної станції загальною
площею 1900,3 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: 93107, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128-69.
Дані про нежитлову будівлю: об’єкт являє собою окремо розташовану двоповерхову нежитлову будівлю площею 1900,3 м2. Введена в
експлуатацію у 1982 році. Відомості про земельну ділянку відсутні. Технічний стан об’єкта приватизації незадовільний. Будівля не обладнана
системою центрального опалення, водопостачання, система електропостачання не функціонує.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні
Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код ЄДРПОУ 05389942, адреса: 93107, Луганська обл. , м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, ліквідатор Кириченко Євгенія Анатоліївна, мобільний телефон (050) 694-06-79.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 573 260,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 286 630,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 286 630,35 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 57 326,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 663,04 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 663,04 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок №37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ
у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001.
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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93107, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-69.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл. ,
м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452)
4-23-68.
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Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spu.gov.ua
hh 5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області від 30 липня 2018
року № 263.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000118-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 5732,60 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2866,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2866,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – будинок трансформаторної
підстанції загальною площею 145,1 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 93107, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-68.
Дані про нежитлову будівлю: об’єкт являє собою окремо розташовану одноповерхову нежитлову будівлю площею 145,1 м2. Введена в
експлуатацію у 1991 році. Відомості про земельну ділянку відсутні. Технічний стан об’єкта приватизації задовільний. Інженерне обладнання
відсутнє. Не використовується більш ніж як 10 років.
Договори оренди об’єкта або його частини відсутні.
Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код ЄДРПОУ 05389942, адреса: 93107, Луганська обл. , м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, ліквідатор Кириченко Євгенія Анатоліївна, мобільний телефон (050) 694-06-79.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 30 серпня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 64 643,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32 321,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32 321,90 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6464,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3232,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3232,19 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
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мала приватизація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУДКСУ
у Луганській області, МФО 804013, Рахунок № 37189506700001.
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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93107, Луган
ська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-68.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Луганська обл. ,
м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spu.gov.ua.
hh 5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Луганській області від 30 липня 2018
року № 262.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000114-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 646,44 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 323,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 323,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації державної власності – пакета
акцій розміром 24,7198 % статутного капіталу ПрАТ
«Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Перемишлянський приладобудівний завод
«Модуль» (далі – ПрАТ «ППЗ «Модуль»).
Місцезнаходження товариства: 81200, Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька,72.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05777118.
Розмір статутного капіталу товариства: 6028600,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 5961025 штук, що
становить 24,7198 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2018 –
6 осіб.
Види діяльності за КВЕД:
25.94 виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів (основний);
24.33 холодне штампування та гнуття;
25.62 механічне оброблення металевих виробів;
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
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Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг)
Продукція (роботи, послуги)

Одиниця виміру За 2017 рік За І півріччя 2018 року

Виробництво світильників вуличних
світлодіодних

тис. грн

56,00

23,8

Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
за останні три роки та останній звітний період
Показник

одиниця виміру 2015 рік 2016 рік 2017 рік

Обсяг реалізації продукції (робіт,
послуг)

тис. грн

Первісна вартість основних
фондів

тис. грн

10543,7 10513,1 10405,7

10251,4

Залишкова вартість основних
фондів

тис. грн

3928,0

3571,2

Знос основних фондів

101,4

%

62,7

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

-3144,0

Величина чистого прибутку
(збитку)

тис. грн

-25,6

126,9

64,7

І півріччя
2018 року
34,0

3927,6

3823,4

62,6

63,3

64,2

-3268,3 -3722,5

-3929,4

-124,3

-206,9

-454,2

Рентабельність

%

0

0

0

0

Вартість активів

тис. грн

4056,4

4074,1

3941,1

3754,3

Вартість власного капіталу

тис. грн

3736

3611,7

3157,5

2950,6

Дебіторська заборгованість

тис. грн

0

0

0,4

0,9

Кредиторська заборгованість

тис. грн

320,4

462,4

783,6

803,7

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні
ділянки, на якій розташовано ПрАТ, умови користування ними:
На балансі ПрАТ обліковується 14 будівель та 3 споруди, що є власністю товариства, за місцезнаходженням: вул. Галицька,72, м. Перемишляни, Львівська область:
корпус № 1 з АПК (адміністративно-виробнича частина): 3-поверхова
будівля заг. пл. 4308,4 м2, адміністративно-виробниче призначення;
корпус № 1А: 3-поверхова будівля (з підвалом) заг. пл. 5827,6 м2,
виробниче призначення;
корпус № 3 (токарно-слюсарна дільниця): 2-поверхова будівля
заг. пл. 57 м2, виробниче призначення;
приміщення під гільйотинні ножниці: заг. пл. 18 м2, виробниче призначення;
столярний цех: заг. пл. 43,2 м2, виробниче призначення;
гараж для автомобілів: заг. пл. 120 м2;
побутові приміщення: заг. пл. 270 м2, допоміжне призначення;
господарський склад: заг. пл. 43 м2, допоміжне призначення;
котельня: 3-поверхова будівля (з підвалом) заг. пл. 585 м2;
котельня з двома котлами: 1-поверхова будівля (з підвалом) заг.
пл. 155 м2;
котельня (корпус № 2Б): 1-поверхова будівля заг. пл. 216 м2;
компресорна: 1-поверхова будівля заг. пл. 342 м2, виробниче призначення;
компресорна (корпус № 2А): 1-поверхова будівля заг. пл. 95 м2, виробниче призначення;
термічна дільниця: заг. пл. 150 м2, виробниче призначення;
споруда 1-ої черги цеха друкованих плат: огорожа, ворота, благоустрій та озеленення території;
навіс автотранспорту: заг. пл. 192 м2, допоміжне призначення;
піднавіс для відходів: заг. пл. 156 м2, допоміжне призначення.
ПрАТ «ППЗ «Модуль» фактично користується земельною ділянкою
площею 3,128 га (землі промисловості), що розташована за адресою:
вул. Галицька,72, м. Перемишляни, Львівська область. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку перебувають на стадії розробки
та виготовлення.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів тощо: відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не сплачувались.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 06 вересня 2018 року, час
проведення аукціону визначається електронною торговою системою
автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «ППЗ «Модуль» у кількості 5961025 штук акцій, що становить 24,7198 % статутного капіталу
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «ППЗ «Модуль» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка у цінних паперах з
обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1490256,25 грн (один мільйон чотириста
дев’яносто тисяч двісті п’ятдесят шість гривень 25 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 745128,13 грн (сімсот сорок
п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 13 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 745128,13 грн (сімсот сорок
п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 13 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 149025,63 грн (сто сорок дев’ять тисяч двадцять
п’ять гривень 63 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 74512,81 грн (сімдесят чотири
тисячі п’ятсот дванадцять гривень 81 коп.)
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74512,81 грн (сімдесят чотири
тисячі п’ятсот дванадцять гривень 81 коп.)
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення 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
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070
Рахунок № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ «ППЗ
«Модуль» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька,
72. Контактна особа на підприємстві: голова правління ПрАТ Шаповал
Тамара Євгенівна, роб. тел. (03263) 232-58.
Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіонального
відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону: відділ реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032) 261-66-02 та 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 03
серпня 2018 р. № 001073.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-24-000021-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 14902,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
7451,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 7451,28 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні незавершеного будівництва, законсервованого
об’єкта – житлового будинку
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво, законсервований
об’єкт – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 34821, Рівненська область, Острозький
район, с. Оженин, вул. Заводська, 28.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 14,6 %.
Незавершене будівництво житлового будинку складається із трьох
секцій. Секції між собою поєднані та мають підвальне приміщення та
між поверхами бетонне покриття. Двері, вікна, дах відсутні. Віконні цегляні прорізи частково розібрані, фасадна біла цегла частково облетіла
та частково розібрана. Територія, на якій знаходиться будівля, не має
огородження, захаращена кущами, поросла бур’яном. Стан незавершеного будівництва житлового будинку незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: землі запасу, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за межами
населеного пункту, об’єкт розташований в межах земельної ділянки
площею 0,50 га, Сервітути та обтяження прав на земельну ділянку не
зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
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мала приватизація
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами – 142 700 грн 00 коп. (сто сорок дві тисячі сімсот
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 14 270,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 71 350 грн 00 коп. (сімдесят одна тисяча
триста п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 7 135,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71 350 грн 00 коп. (сімдесят одна тисяча
триста п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 7 135,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
2. При укладанні договору купівлі-продажу відшкодувати витрати на
проведення незалежної оцінки.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на 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.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.
gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Рівненській області від 30 липня 2018 р. № 366 (протокол №5 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000003-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 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 електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний
договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
Квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська область, Костопільський район, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській
області Державного агентства автомобільних доріг України, код
за ЄДРПОУ 25894919.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Пушкіна,19. Контактні дані: тел./факс: (0362) 22-50-74,
26-46-60.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 40 %.
Квартира № 3 – чотирикімнатна, до складу якої входять тераса,
погріб, господарське приміщення. Внутрішні перегородки квартири
виконані на 90 %, сходові конструкції між поверхами відсутні. Загальна площа квартири – 119,5 м2. Покрівля господарського приміщення
шатрова із шиферних листів. Будівництво квартири розпочато в 1998
році, роботи призупинені у 2002 році. Стан незавершеного будівництва
квартири задовільний.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 0,25 га, що обліковується за ВАТ «Івано-Долинський
спецкар’єр» на підставі державного акта на право постійного користування землею І-РВ № 001855 від 03.03.1998. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
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спецвипуск
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами – 39 096 грн 00 коп. (тридцять дев’ять тисяч
дев’яносто шість гривень 00 копійок)
Розмір гарантійного внеску – 3 909,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 19 548 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 954,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 548 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 954,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на 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.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.
gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному
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аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Рівненській області від 30 липня 2018 р. № 364 (протокол №3 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000013-1.
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
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
квартира №1 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
Квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська область, Костопільський район, с.Базальтове, вул. Базальтівська, 3.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській
області Державного агентства автомобільних доріг України, код
за ЄДРПОУ 25894919.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Пушкіна, 19. Контактні дані: тел./факс: (0362) 22-50-74,
26-46-60.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 40 %.
Квартира № 1 – трикімнатна, до складу якої входять тераса, погріб,
господарське приміщення. Внутрішні перегородки квартири виконані
на 90 %, сходові конструкції між поверхами відсутні. Загальна площа
квартири – 117,3 м2. Покрівля господарського приміщення шатрова із
шиферних листів. Будівництво квартири розпочато в 1998 році, роботи
призупинені у 2002 році. Стан незавершеного будівництва квартири.
Задовільний.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 0,25 га, що обліковується за ВАТ «Івано-Долинський
спецкар’єр» на підставі державного акта на право постійного користування землею І-РВ № 001855 від 03.03.1998. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
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мала приватизація
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами – 38 376 грн 00 коп. (тридцять вісім тисяч триста
сімдесят шість гривень 00 копійок)
Розмір гарантійного внеску – 3 837,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 19 188 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
сто вісімдеят вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1918,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 188 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
сто вісімдеят вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1918,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на 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.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.
gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
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4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Рівненській області від 30 липня 2018р. № 362 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000007-1.
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
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
Квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська область, Костопільський район, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській
області Державного агентства автомобільних доріг України, код
за ЄДРПОУ 25894919.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Пушкіна, 19. Контактні дані: тел./факс: (0362) 22-50-74,
26-46-60.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 40%.
Квартира № 2 – чотирикімнатна, до складу якої входять тераса,
погріб, господарське приміщення. Внутрішні перегородки квартири
виконані на 90 %, сходові конструкції між поверхами відсутні. Загальна площа квартири –119,5 м2. Покрівля господарського приміщення
шатрова із шиферних листів. Будівництво квартири розпочато в 1998
році, роботи призупинені у 2002 році. Стан незавершеного будівництва
квартири. Задовільний.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 0,25 га, що обліковується за ВАТ «Івано-Долинський
спецкар’єр» на підставі державного акта на право постійного користування землею І-РВ № 001855 від 03.03.1998. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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спецвипуск
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами – 39 096 грн 00 коп. (тридцять дев’ять тисяч
дев’яносто шість гривень 00 копійок)
Розмір гарантійного внеску – 3 909,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 19 548 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 954,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 548 грн 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 954,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
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26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.
gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Рівненській області від 30 липня 2018р. № 363 (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 ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000010-1.
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 електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний
договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – квартира
№ 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими
приміщеннями
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
Квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська область, Костопільський район, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській
області Державного агентства автомобільних доріг України, код
за ЄДРПОУ 25894919.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Пушкіна,19. Контактні дані: тел./факс: (0362) 22-50-74,
26-46-60.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 40 %.
Квартира № 4 – трикімнатна, до складу якої входить тераса, погріб,
господарське приміщення. Внутрішні перегородки квартири виконані
на 90 %, сходові конструкції між поверхами відсутні. Загальна площа
квартири – 115,5 м2. Покрівля господарського приміщення шатрова із
шиферних листів. Будівництво квартири розпочато в 1998 році, роботи призупинені у 2002 році. Стан незавершеного будівництва квартири
задовільний.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею 0,25 га, що обліковується за ВАТ «Івано-Долинський
спецкар’єр» на підставі державного акта на право постійного користування землею І-РВ №001855 від 03.03.1998. Сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
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мала приватизація
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 вересня 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь
в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами – 32 160 грн 00 коп. (тридцять дві тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3 216,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 16 080 грн 00 коп. (шістнадцять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 608,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 16 080 грн 00 коп. (шістнадцять тисяч
вісімдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1 608,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
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.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362)
26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи
регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www. spfu.
gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному
аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Рівненській області від 30 липня 2018 р. № 365 (протокол № 4 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000019-1.
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
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
пилорама за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н,
с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: пилорама.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом пилорама. Роботи
з консервації не виконувались. Земельна ділянка окремо не виділялась.
Характеристика об’єкта: напівзруйнована одноповерхова будівля має
два входи та розташована на земельній ділянці площею орієнтовно 0,04
га на території господарського майданчика фермерського господарства
«Альфа». Дах будівлі повністю зруйнований, уламки шиферу, металевих
та дерев’яних конструкцій, білої цегли знаходяться всередині будівлі.
Деякі уламки білої цегли з фронтону та уламки азбестоцементних листів
знаходяться зовні будівлі. Стіни – залізобетоні панелі – помітні викривлення вертикальних ліній стін зі сторони головного фасаду, руйнування
розчину зі стиків, часткове відшарування облицювання поверхні, в окремих місцях вибоїни. Рівень будівельної готовності – 5 %.
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спецвипуск
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.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 5 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 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 – пилорама за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40 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 – 52700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26350,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5270,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2635,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2635,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва – пилорама, за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка,
вул. Тіткова, 40, у розмірі 4900,00 грн (згідно з договором про надання
послуг з оцінки об’єкта приватизації від 26.06.2018 № 6 (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 Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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.
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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 30.07.2018
№ 1516.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000088-2.
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 – 527,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 263,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 263,50 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок 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 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; знаходиться
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: 31 серпня 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 – одноквартирний житловий будинок 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

8 серпня 2018 року

мала приватизація
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 – одноквартирний житловий будинок 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:
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)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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 30.07.2018
№ 1517.
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

8 серпня 2018 року

відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок 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 з 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; знаходиться
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: 31 серпня 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 – одноквартирний житловий будинок 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 – одноквартирний житловий будинок 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).
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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 Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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 30.07.2018
№ 1514.
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля
магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2 за адресою:
Харківська обл., Коломацький р-н, с. Новоіванівське,
вул. Степова, 13-а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину (літ. А-1)
загальною площею 55,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Новоіванівське, вул. Степова, 13-а.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину загальною площею 55,3 м2. Рік побудови – 1968. Приміщення в задовільному стані,
стіни цегляні, дах шиферний, підлога – дерев’яні дошки, вікна та двері
дерев’яні. Потребує ремонту, є сліди впливу атмосферних явищ. Забудова оточуючої території представлена одноповерховими будинками,
село розташоване на відстані 3 км від смт Коломак, населення села
приблизно 200 осіб.
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.
Балансоутримувач: відсутній.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 серпня 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 – окреме майно – нежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2 за адресою:
Харківська обл., Коломацький р-н, с. Новоіванівське, вул. Степова, 13-а
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 – 27100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13550,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2710,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1355,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1355,00 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 – окреме майно – нежитлова будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 55,3 м2 за адресою:
Харківська обл., Коломацький р-н, с. Новоіванівське, вул. Степова, 13-а,
у розмірі 3400,00 грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації від 25.06.2018 № 4 (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 Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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.
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мала приватизація
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 30.07.2018
№ 1515.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000086-2.
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 – 271,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 135,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 135,50 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок 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 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; знаходиться
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: 31 серпня 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 – одноквартирний житловий будинок 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.
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При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 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 Фонд державного майна України
по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Код ЄДРПОУ 23148337.
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 30.07.2018
№ 1513.
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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спецвипуск
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації: пакета акцій
у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«Херсон-Діпромісто» (код за ЄДРПОУ 02498091)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Херсон-Діпромісто».
Місцезнаходження товариства: м. Херсон, вул. Михайлівська, 18.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02498091.
Розмір статутного капіталу товариства – 275,66 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«Херсон-Діпромісто» у кількості 992240 штук акцій.
Середньооблікова чисельність працівників – 18 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) – Обсяг робіт – 2058,3 тис. грн. Підприємство займається розробкою проектно-кошторисної документації.
Експортна продукція відсутня.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Роки

Чистий прибуток
(збиток), тис. грн

2015
2016
2017

1,5
4,4
11,9

Кредиторська заборгованість, тис.
грн
1053,7
962,3
788,5

Дебіторська заборгованість, тис. грн
3446,5
3450,4
138,4

Залишкова вартість
необоротних активів, тис. грн
1,3
14,3
34,8

Підприємство віднесене до мікропідприємств, тому звітність
за І півріччя 2018 року відсутня.
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт (місцезнаходження, кадастровий
номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки,
інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень
на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд,
нежитлових приміщень) та умови користування ними – будівель, приміщень та земельних ділянок підприємство не має.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів тощо – відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону – 29 серпня 2018 року, аукціон
починається о 10.00.
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 пакета акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «ХерсонДіпромісто» у кількості 992 240 штук, 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 пакета акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «ХерсонДіпромісто», має відповідати вимогам, передбаченим в статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання до-
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зволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 49 612,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 24 806,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 806,00 грн
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 961,2 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 480,6 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 480,6 грн
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу.
2. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт у разі його подальшого
відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
3. Відчуження акцій, обтяжених зобов’язаннями, можливе виключно
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється
Фондом державного майна України.
4. Забороняється подальше відчуження придбаного об’єкта шляхом
його дроблення до повного виконання покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань,
визначених умовами аукціону.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.
7. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не
раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на
концентрацію (у разі необхідності).
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого
об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії
умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною договору, в установленому Фондом державного
майна України порядку.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
10. Покупець пакета акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «ХерсонДіпромісто» у кількості 992240 штук, зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності на пакет акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «ХерсонДіпромісто», заборгованості ПрАТ «Херсон-Діпромісто» перед Державним бюджетом України та заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємства, яка склалася на дату переходу до
покупця права власності на пакет акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Херсон-Діпромісто»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом
шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій у розмірі 17,9973 %, що належить державі у статутному капіталі приватного
акціонерного товариства «Херсон-Діпромісто»;
збереження основного виду діяльності протягом строку дії
зобов’язань.
11. Покупець зобов’язаний забезпечити надання соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства в межах
корпоративних прав.
12. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не
більше 5 років.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків в 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 адреса та номери рахунків,
відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та
проведення 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 в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
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мала приватизація
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса вул. Андрієвська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 11.00 до 14.00 за
місцезнаходженням підприємства: м. Херсон, вул. Михайлівська, 18.
ПІБ контактної особи на об’єкті – Голова правління ПрАТ «ХерсонДіпромісто» Бабенко Андрій Анатолійович, тел. 0552412555, моб. тел.
0958852167.
Найменування організатора аукціону, адреса, номер телефону, час
роботи служби з організації аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі, адреса: прос. Ушакова, 47, м. Херсон, адреса
веб-сайта: організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
kherson.html, час роботи пн. – чт. з 8.00 до 17.00, пт з 8.00 до 15.45,
тел. для довідок (0552) 22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі від 30.07.2018 № 378.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000119-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 496,12 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 248,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 248,06 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 яким адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – «Адмінбудівля
(літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3)»
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: «Адмінбудівля (літ. А)
площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№1, 2, 3)»
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади, буд. 26в.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області,
код ЄДРПОУ 37858658, адреса:
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Воскресенська, 16а, м. Берислав, Херсонська область, Контактні дані:
тел./факс: (05546) 7-52-66.
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Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Об’єкт являє собою адміністративну будівлю з туалетом та огорожею. Поблизу території, на якій знаходиться об’єкт, розташовані житлові
будинки, автозаправка, декілька магазинів.
Адміністративна будівля (літ. А) є одноповерховою, має прямокутну
проекцію в плані, виконана за безкаркасною конструктивною схемою
та має кабінетну систему планування. Туалет (літ. Б) – одноповерхова
будівля. Огорожа (№ 1, 2, 3) складається з металевої хвіртки, металевих воріт, огорожі цегляної.
Територія об’єкта огороджена, але не охороняється.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 серпня 2018 року, аукціон
починається о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації» із змінами та доповненнями.
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 (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 дня проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська
область, Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї гвардійської мехбригади, буд. 26в. Для можливості огляду та ознайомлення з документами,
що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000,
тел. (0552) 22-44-44)., e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 236 449,42 (двісті тридцять шість тисяч чотириста сорок дев’ять)
гривень 42 копійки.
Розмір гарантійного внеску: 23 644,94 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 118 224,71 (сто вісімнадцять тисяч двісті
двадцять чотири) гривні 71 копійка.
Розмір гарантійного внеску: 11 822,47 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 118 224,71 (сто вісімнадцять тисяч двісті двадцять
чотири) гривні 71 копійка.
Розмір гарантійного внеску: 11 822,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на
додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону, не пізніше
ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації за власним розсудом в межах чинного законодавства.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом приватизації. Термін виконання зобов’язання – не більше 5 років.
4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, обтяжених зобов’язаннями, можливо виключно
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється
Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого
об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії
умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною договору, в установленому Фондом державного
майна України порядку.
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спецвипуск
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва
Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.
gov.ua;
контактна особа від Управління Державної казначейської служби
України у Бериславському районі Херсонської області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Любарець Олена
Анатоліївна, тел. (05546) 7-52-66.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 27.07.2018 № 373 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – «Адмінбудівля
(літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3)», що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Бериславському районі Херсонської області, код ЄДРПОУ 37858658.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000154-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 2 364,49 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 1 182,24 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – «Склад силосного
типу», що перебуває на балансі ТДВ «Каховське
хлібоприймальне підприємство»
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: «Склад силосного типу»,
що перебуває на балансі ТДВ «Каховське хлібоприймальне
підприємство» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: с. Заозерне, Каховський район, Херсонська область.
Найменування балансоутримувача: ТДВ «Каховське хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00956619.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: адреса:
вул. М. Жука (Свердлова), 15, м. Каховка, Херсонська область. Контактні
дані: тел.: (05536) 2-13-72, 4-21-97, факс: (05536) 2-13-72.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Склад силосного типу являє собою об’єкт незавершеного будівництва. Будівля складу (літ. А) 1988 року будівництва, прямокутної
форми, виконана зі залізобетонних плит. Силоси збірні, залізобетонні, ємність 5000 тонн. З зовнішньої сторони будівлі наявні: завантажувальний майданчик, ємність для збору пилу та пожежні сходи, виконані з металевих конструкцій. Робоча башта примикає до складу та
являє собою багатоповерхову будівлю з залізобетонних плит та плит
перекриття. У середині наявні сходові клітки, ліфтова шахта. Технічний стан конструктивів та інженерного обладнання – незадовільний,
визначений бюро технічної інвентаризації фізичний знос становить
50 %. Об’єкт перебуває в законсервованому стані. Будь-які будівель-
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ні матеріали на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт огороджений і охороняється, розташований на відстані 150 м від автошляхів
загального значення.
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,5 га.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації: 90 %.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 серпня 2018 року, аукціон
починається о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації» із змінами та доповненнями.
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 (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: с. Заозерне, Каховський район, Херсонська область. Для можливості огляду
та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним
покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду
державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 10.00 до
15.00. Телефони для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 871 000,00 (вісімсот сімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 87 100,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 435 500,00 (чотириста тридцять п’ять тисяч
п’ятсот) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 43 550,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 435 500,00 (чотириста тридцять п’ять тисяч п’ятсот)
гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 43 550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на
додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону, не пізніше
ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом приватизації. Термін виконання зобов’язання – не більше 5 років.
3. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації за власним розсудом в межах чинного законодавства.
4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, обтяженого зобов’язаннями, можливо виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється
Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5
років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
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мала приватизація
контактна особа від ТДВ «Каховське хлібоприймальне підприємство»,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 27.07.2018 № 371 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – «Склад силосного типу», що перебуває на
балансі ТДВ «Каховське хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ
00956619.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000063-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 8 710, 00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 4 355, 00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації: пакета акцій
у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному
капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд»
(код за ЄДРПОУ 01036483)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Повне найменування товариства – публічне акціонерне товариство
«Херсонводбуд»
Місцезнаходження товариства: м. Херсон, вул. Перекопська, 20.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 01036483.
Розмір статутного капіталу товариства: 12 951,8 тис. грн.
Пропонується до продажу пакет акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства
«Херсонводбуд» у кількості 641754000 штук акцій.
Середньооблікова чисельність працівників – 3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20 Надання в
оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності) – Обсяг робіт – 42 тис. грн. Експортна
продукція відсутня.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Роки

Чистий прибуток
(збиток), тис. грн

Кредиторська
заборгованість,
тис. грн

Чистий дохід
від реалізації,
тис. грн

Залишкова вартість
необоротних активів,
тис. грн

2015

-460,0

2016

-80,0

1183,0

75,0

5106,0

924,0

149,0

2017

5217,0

-352,0

1058,0

58,0

І півріччя
2018 р.

5028,0

- 175,0

1161,0

42,0

4952,0

Станом на 01.07.2018 заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам підприємства становить 382,4 тис. грн, заборгованість зі
сплати ЄСВ – 99,2 тис. грн, податкова заборгованість за І квартал 2018
року – 42,8 тис. грн. Залишкова вартість необоротних активів товариства включає в себе залишкову вартість майна, що при приватизації не
увійшло до статутного капіталу ПАТ «Херсонводбуд», але залишилось
на його балансі, у сумі 2 659,49 тис. грн.

8 серпня 2018 року

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт (місцезнаходження, кадастровий
номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки,
інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на
земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними – комплекс споруд
за адресою смт Білозерка Білозерського району Херсонської області,
перебуває у незадовільному стані, потребує охорони.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів тощо – відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону – 29 серпня 2018 року, аукціон почнеться о 10.00.
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 пакета акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд» у кількості 641754000 штук, 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 пакета акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі у
статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд», має відповідати вимогам, передбаченим в статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (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 – 6 417 540,00 грн,
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 208 770,00 грн,
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 208 770,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 641 754,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 320 877,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 320 877,00 грн
Розмір реєстраційного внеску –744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу.
2. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт у разі його подальшого
відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
3. Відчуження акцій, обтяжених зобов’язаннями, можливе виключно
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється
Фондом державного майна України.
4. Забороняється подальше відчуження придбаного об’єкта шляхом
його дроблення до повного виконання покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань,
визначених умовами аукціону.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту
зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.
7. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не
раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на
концентрацію (у разі необхідності).
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8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого
об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії
умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною договору, в установленому Фондом державного
майна України порядку.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
10. Покупець пакета акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі
у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд» у кількості 641 754 000 штук, зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
на пакет акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному
капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд», заборгованості ПАТ «Херсонводбуд» перед Державним бюджетом України та
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства,
яка склалася на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій
у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонводбуд»;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом
шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій у розмірі 49,5494 %, що належить державі у статутному капіталі публічного
акціонерного товариства «Херсонводбуд».
11. Покупець зобов’язаний забезпечити надання соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства в межах
корпоративних прав.
12. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не
більше 5 років.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків в 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 адреса та номери рахунків,
відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та
проведення 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 в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса вул. Андрієвська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
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 11.00 до 14.00 за
місцезнаходженням підприємства: м. Херсон, вул. Перекопська, 20.
ПІБ контактної особи на об’єкті – Голова правління ПАТ «Херсонводбуд» Зайцев Віктор Миколайович, тел. 0552490568, моб. тел.
0508103029.
Найменування організатора аукціону, адреса, номер телефону, час
роботи служби з організації аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна в Херсонській області, автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, адреса: просп. Ушакова, 47, м. Херсон, адреса
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веб-сайта: організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
kherson.html, час роботи пн. – чт. з 8.00 до 17.00, пт. з 8.00 до 15.45,
тел. для довідок (0552) 22 44 44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі від 30.07.2018 № 377.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000135-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 64 175,40 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 32 087,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 32 087,70 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 яким адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – «Дитячий центр відпочинку»
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва «Дитячий центр відпочинку»
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: вул. 40 років Перемоги, 88, с. Нижній
Рогачик, Верхньорогачицький район, Херсонська область.
Найменування балансоутримувача: Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електрична станція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 19355964.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Промислова, 133, м. Енергодар, Запорізька область, 71504. Контактні дані:
тел./факс: (06139) 5-38-78, 5-55-33, e-mail: zaes@npp.zp.ua
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Об’єкт знаходиться у с. Нижній Рогачик, розташований на мису
між Нижньорогачицьким лиманом та Каховським водосховищем, у
мальовничому куточку Херсонської області. Під’їзд – по асфальтобетонній дорозі, також можливий під’їзд водним шляхом по водосховищу. Об’єкт запланований як двоповерховий котедж з вбудованим
гаражем. Фундамент та стіни підвального приміщення виконано зі
залізобетонних фундаментних блоків ФБС, міжповерхові перекриття – пустотні залізобетонні плити, матеріал зовнішніх стін – силікатна цегла. Підвальна частина та стіни першого поверху виконано на
100 %, стіни другого поверху – на 70 %. На 1-му поверсі влаштована
бетонна чаша басейну.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,4704 га. Кадастровий номер: 6521585500:04:001:0031. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.
Рівень будівельної готовності: 47 %.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 серпня 2018 року, аукціон
починається о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації», із змінами та доповненнями.
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 (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 дня проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
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мала приватизація
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: вул. 40 років
Перемоги, 88, с. Нижній Рогачик, Верхньорогачицький район, Херсонська область. Для можливості огляду та ознайомлення з документами,
що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000,
тел. (0552) 22-44-44), e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 672 515,00 (шістсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятнадцять
тисяч) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 67 251,50 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 336 257,50 (триста тридцять шість тисяч
двісті п’ятдесят сім) гривень 50 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 33 625,75 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 336 257,50 (триста тридцять шість тисяч двісті п’ятдесят
сім) гривень 50 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 33 625,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на
додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону, не пізніше
ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації за власним розсудом в межах чинного законодавства.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом приватизації. Термін виконання зобов’язання – не більше 5 років.
4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, обтяженого зобов’язаннями, можливо виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється
Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період
дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом
державного майна України порядку.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна
електрична станція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Булаткін Ігор Валерійович, тел. (06139) 5-38-78, e-mail:
zaes@npp.zp.ua.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі зараховується в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
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Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 27.07.2018 № 372 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – «Дитячий центр відпочинку», що перебуває
на балансі Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична
станція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 19355964.
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2018-07-25-000027-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 725,15 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 3 362,58 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гараж площею 17,6 м2, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/1, код ЄДРПОУ 02362894
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж площею 17,6 м2
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій
області (код ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: гараж площею 17,6 м2, цегляний, 1973 року
будівництва. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці
площею 0,0095 га (кадастровий №6810800000:04:020:0117). Цільове
призначення земель – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Право державної власності на земельну
ділянку зареєстровано 26.04.2016, реєстраційний № 1084273468108
за Державною службою статистики України.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта:додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, аукціон
починається в період: о10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 7077 (сім тисяч сімдесят сім) гривень 90 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 707,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 3538,95 (три тисячі п’ятьсот тридцять вісім) гривень 95 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 353,89 грн.
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Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 3538,95 (три тисячі п’ятсот тридцять вісім) гривень
95 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 353,89 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону.
Контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua;
контактна особи від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на казначейський рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ
02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного
аукціону;
на казначейський рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000004-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 70,78 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 35,39 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гараж з кладовою площею 25,8 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/2, код ЄДРПОУ 02362894
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж з кладовою
площею 25,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій
області (код ЄДРПОУ 02362894), м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану,
36, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: гараж з кладовою площею 25,8 м2, цегляний,
1973 року будівництва. Об’єкт приватизації розташований на земельній
ділянці площею 0,0093 га (кадастровий № 6810800000:04:020:0115).
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Цільове призначення земель – для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови. Право державної власності на земельну
ділянку зареєстровано 26.04.2016, реєстраційний № 1084446168108 за
Державною службою статистики України.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта:додається
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, аукціон
починається в період: о10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 10412 (десять тисяч чотириста дванадцять) гривень 10
копійок.
Розмір гарантійного внеску: 1041,21 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 5206,05 (п’ять тисяч двісті шість) гривень
05 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 520.60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 5206 (п’ять тисяч двісті шість) гривень 05 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 520,60 грн
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
/72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону.
Контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua;
контактна особи від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на казначейський рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ
02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного
аукціону;
на казначейський рахунок № 37314021016420 , одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок №25205052300821, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
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мала приватизація
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000006-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 104,12 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 52,06 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
окреме майно – будівля складу № 13/157 загальною
площею 137,0 м2 колишнього військового містечка № 13,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав,
вул. Військова, № 13/157 та обліковується на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ 35643206
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля складу
№ 13/157 загальною площею 137,0 м2 колишнього
військового містечка № 13.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, №13/157.
Балансоутримувач: відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206). Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2, контактні дані: тел. (03852)
4-21-94.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: об’єкт приватизації – будівля складу загальною
площею 137,0 м2 колишнього військового містечка № 13. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,12 га (кадастровий
№ 6822110100:01:008:1157). Цільове призначення земель – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Право
власності на земельну ділянку зареєстровано 10.04.2017, реєстраційний
№1224154368221 за Регіональним відділенням ФДМУ по Хмельницькій
області. Будівля складу – цегляна будівля 1975 року побудови, не використовується. Обтяження на земельну ділянку незареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, аукціон
починається в період: о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись
до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 6 684,00 (шість тисяч шістсот вісімдесят чотири ) гривні 00
копійок .
Розмір гарантійного внеску: 668,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 3 342,00 (три тисячі триста сорок дві)
гривні 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 334, 20 грн.
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Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій 3 342,00 (три тисячі триста сорок дві ) гривні 00 копійок
Розмір гарантійного внеску: 334,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону.
Контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina @spfu.gov.ua;
контактна особи від відділу ЖКГ Ізяславської райдерадміністрації, які
є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта: Фіялко
Оксана Антонівна, тел. (03852) 4-21-94.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на казначейський рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ
02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на казначейський рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 66,84 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 33,42 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2,
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окреме
майно – одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною
площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав,
вул. Військова, № 13/191 та обліковується на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ 35643206
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: одноповерхова будівля
КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього
військового містечка № 13.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191.
Балансоутримувач: відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206). Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2, контактні дані: тел. (03852)
4-21-94.
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спецвипуск
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: об’єкт приватизації – це одноповерхова будівля
загальною площею 57,6 м2, цегляна, без підвалу, І групи капітальності,
1975 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0123 га. Кадастровий номер:
6822110100:01:008:11191. Цільове призначення: для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, аукціон
починається в період: о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись
до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 10 751,00 (десять тисяч сімсот п’ятдесят одна ) гривня 00
копійок.
Розмір гарантійного внеску: 1075,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 5 375,50 (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять)
гривень 50 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 537, 55 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 5 375,50 (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять) гривень 50 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 537, 55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону.
Контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina _68@spfu.gov.ua;
контактна особи від відділу ЖКГ Ізяславської райдерадміністрації, які
є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта: Фіялко
Оксана Антонівна, тел. (03852) 4-21-94.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на казначейський рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ
02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на казначейський рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
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«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000016-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 107,51 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 53,76 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – прибудоване приміщення акумуляторної №13/230
загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка
№ 13, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Військова, №13/230 та обліковується на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ 35643206
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: прибудоване
приміщення акумуляторної № 13/230 загальною
площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/230.
Балансоутримувач: відділ житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206). Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності,2, контактні дані: тел. (03852)
4-21-94.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: прибудоване приміщення акумуляторної
№ 13/230 цегляне, ІІ групи капітальності, 1991 року будівництва. Об’єкт
приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,04 га (кадастровий №6822110100:01:008:1230). Цільове призначення земель – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Право державної власності на земельну ділянку зареєстровано
10.04.2017, реєстраційний № 1224759768221 за Регіональним відділенням ФДМУ по Хмельницькій області.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, аукціон
починається в період: о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись
до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 6 011,00 (шість тисяч одинадцять) гривень 00 копійок.
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мала приватизація
Розмір гарантійного внеску: 601,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 3005,50 (три тисячі п’ять) гривень 50
копійок.
Розмір гарантійного внеску: 300,55 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 3005,50 (три тисячі п’ять) гривень 50 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 300,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382)
72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону.
Контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina @spfu.gov.ua;
контактна особи від відділу ЖКГ Ізяславської райдерадміністрації, які
є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта: Фіялко
Оксана Антонівна, тел. (03852) 4-21-94.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на казначейський рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код ЄДРПОУ
02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на казначейський рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій
області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02898152, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем;
у валюті USD (Долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», код банку 315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000084-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 60,11 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30,06 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі ”ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ” (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

м. КИЇВ

Розмір статутного капіталу товариства: 50 918 870 510,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 3888 штук, що становить 0,0001 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.05.2018 –
1216 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 64.19 Інші види грошового посередництва.
Основна номенклатура банківські депозити, кредити, банківські
послуги.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (операційний дохід банку без врахування впливу курсової різниці):
за 2017 рік – 1 065 269,8 тис. грн,
у т. ч. чисті процентні доходи – 1 006 638,8 тис. грн;
чисті комісійні доходи – 268 329,5 тис. грн;
чисті інші доходи – (-) 209 698,5 тис. грн;
за І кв. 2018 р. – 329 597,4 тис. грн,
у т. ч. чисті процентні доходи – 303 423,1 тис. грн;
чисті комісійні доходи – 51 124,5 тис. грн;
чисті інші доходи – (-) 24 950,2 тис. грн.
Власні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): в кількості 343 об’єкти загальною площею
436 411,69 м2.
Функціональне використання – ведення банківської діяльності, вільні/здаються в оренду
Право власності – власні.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство для ведення банківської діяльності, умови їх використання:
власні об’єкти нерухомого майна: в кількості 47 об’єктів загальною
площею 122 233,60 м2;
орендовані об’єкти нерухомого майна: в кількості 13 об’єктів загальною площею 1 722,52 м2;
банк користується 47 земельними ділянками загальною площею
81 431,43 м2.
Земельна ділянка (8000000000:76:083:0001) для обслуговування 9-поверхової адміністративної будівлі – Центрального офісу банку становить 3 641 м2 за адресою: м. Київ, вул. Софійська, 9-пров.
Шевченка,10, літ. А і перебуває у тимчасовому користуванні на підставі
договору з 30.10.1995 до 30.10.2044.
Основні показники господарської діяльності ПАТ
«Промінвестбанк» за останні три роки та останній звітний період
За 2016 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн
(операційний дохід банку без врахування впливу курсової різниці)

2 741 937,9

2 369 497,2 1 065 269,8

Дебіторська заборгованість, тис. грн

311 002,8

292 711,7

240 418,0

237 272,4

Кредиторська , тис. грн

647 097,0

276 340,4

243 013,4

263 154,8

-34,8

-15,5

-31,7

-6,1

Рентабельність активів, %
Вартість активів, тис. грн

1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: публічне
акціонерне товариство «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк» (далі – ПАТ
«Промінвестбанк»).
Місцезнаходження товариства: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00039002.
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За 2017 р.

329 597,4

41 652 330,0 33 218 877,7 20 091 847,5 17 883 022,5

Вартість власного капіталу, тис. грн -12 269 344,1 3 573 435,7 6 147 856,7

5 852 846,0

Величина чистого прибутку, тис. грн -20 272 049,4 -5 803 126,1 -7 656 010,2

-294 299,2

Фінансово-господарський стан ПАТ «Промінвестбанк»
№
з/п

Значення показника
Назва показника

За 2015 р.

За 2016 р.

За 2017 р.

I вартал
2018 р.

2286

1675

1388

1220

2 Первісна вартість основних фондів,
тис. грн

2880435

3026838

2832524

2830378

3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

2317785

2319717

1997882

1963685

19,5

23,4

29,5

30,6

1 Середньооблікова чисельність
працівників, осіб

4 Знос основних фондів, %
5 Чистий прибуток, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 0,0001 % статутного капіталу публічного
акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»)

За I квартал
2018 р.

За 2015 р.

-20 272 049,4 -5 803 126,1 -7 656 010,2 -294 299,2

6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн

0

0

0

0

7 Прострочена заборгованість перед
бюджетом, тис. грн

0

0

0

0

8 Прострочена заборгованість із
страхування, тис. грн

0

0

0

0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів:
Всього сплачено екологічного збору по ПАТ «Промінвестбанк»:
за 2017 – 10 816,71 грн;
за І кв.2018 р. – 7 303,95 грн,
з них по м. Києву:
за 2017 рік – 1 237,09 грн;
за І квартал 2018 року – 1 431,82 грн.
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спецвипуск
Обсяги викидів та скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище
по м. Києву наведено в таблиці:
Забруднююча
речовина

Фактичні обсяги ви- Ставка покидів, тонн (округле- датку, грн
ні до трьох знаків) за 1 тонну

Сума
податку

2017 рік
1. Азоту оксидид

0,509

2204,89

1122,29

291,295

0,37

107,78

0

93463,38

0,00

4. Вуглицю оксид

0,077

83,07

6,40

5. Вуглеводні (метан)

0,005

124,61

2. Вуглицю діоксид
3. Ртуть

Всього

291,886

0,62
1237,09

І квартал 2018 року
1. Азоту оксидид

0,530

2451,84

1299,48

302,724

0,41

124,12

3. Ртуть

0,000

103931,28

0,00

4. Вуглицю оксид

0,080

92,37

7,39

0,006

138,57

2. Вуглицю діоксид

5. Вуглеводні (метан)
Всього

303,339

0,83
1431,82

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 вересня
2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні з умовами, із зниженням
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «Промінвестбанк» у кількості 3888 штук акцій, що становить 0,0001 % статутного капіталу товариства,
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 державного пакета акцій ПАТ «Промінвестбанк» має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального
майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання
(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 – 38880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19440,00
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19440,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3888,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –
1 944,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1944,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій ПАТ «Промінвестбанк» у кількості 3888 штук акцій, що становить
0,0001 % статутного капіталу товариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним
органу (за винятком звільнення на підставі пункту
6 частини першої статті 40 Кодексу законів України
про працю або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про
працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на державний пакет акцій ПАТ
«Промінвестбанк».
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її
місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює
перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
Рахунок: № 37184000014093 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Рахунок: № 37316080114093 (для перерахування
гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі
дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта:
01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова правління
ПАТ «Промінвестбанк» Рожок А. В., тел. 279-51-61.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.
Києву, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kyiv.html.
Телефони для довідок (044) 281-00-34, 281-00-35.
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 від 30.07.2018 № 1082.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000038-2.
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 – 388,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 194,40
грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 194,40 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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