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

14 листопада 2018 р.

мала приватизація
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня),
яка має приміщення з № 1 по № 87, загальною
площею 761,6 м2, що розташована за адресою:
Дніпропетровська область, м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна, 12
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня),
яка має приміщення з № 1 по № 87, загальною
площею 761,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо розташовану нежитлову будівлю з прибудовою
та ґанками, введену в експлуатацію у 1968 році. Будівля I
групи капітальності, передбачені опалення, водопостачання,
каналізація та електропостачання. Будівля розташована на
незначній відстані від «червоної лінії», потребує проведення
ремонтних робіт. Функціональне призначення будівлі – колишня лазня. Перед будівлею знаходиться асфальтове вимощення, газон та металева огорожа.
Інформація про земельну ділянку: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
відсутня.
Інформація про балансоутримувача: відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 листопада 2018
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 646 307,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
323 153,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
323 153,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться
за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у
розмірі у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 64 630,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32 315,35
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
32 315,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: відшкодувати
регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 2 200,00 грн у місячний термін з дати
укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області,
МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00
до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня
перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 07.11.2018 № 12/01-144-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000074-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 23 календарних дні від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
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спецвипуск
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із
способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 6 463,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 231,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
3 231,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб – сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державна
інспекція по якості залізних руд»,
що розташований за адресою: Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 35
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Державна
інспекція по якості залізних руд».
Місцезнаходження: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Староярмаркова, 35.
Код ЄДРПОУ: 00193772.
Середньооблікова чисельність працівників: 72 особи.
Основні види діяльності за КВЕД: Технічні випробовування та дослідження.
Підприємство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних
дозволів чи ліцензій, здійснюються підприємством лише після їх отримання.
Обсяг та номенклатура продукції (робіт та послуг): технічні випробовування та дослідження. Обсяг реалізації склав: 18 476 тис. грн, у тому числі: 2015
рік – 3145 тис. грн, 2016 рік – 3841 тис. грн, 2017 рік – 5360 тис. грн, 2018 рік –
6130 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності
Показники
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

ІІІ квартал
2018 року

3144

3824

5325

6130

Інші доходи

1

–

–

–

Чистий фінансовий результат, тис. грн

–

25

11

3

1142

1180

1201

1231

Первісна вартість основних засобів, тис. грн
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

54

44

42

43

Вартість активів, тис. грн

637

682

744

984

Вартість власного капіталу, тис. грн

126

151

160

163

Дебіторська заборгованість, тис. грн

430

506

621

799

Кредиторська заборгованість, тис. грн

511

531

634

730

Інформація про об’єкти нерухомості: об’єкти нерухомості розташовані
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 35, на земельній ділянці, яка
відповідно до державного акта на право постійного користування землею від
29.06.1995 № 274 перебуває на праві постійного користування ДП «Державна
інспекція по якості залізних руд».
Гараж для 4-х а\м
Гараж
Гараж
Виробнича 2-поверхова будівля з підвалом літ. А-2, площа забудови –
490,7 м2
Виробничі майстерні
Складське приміщення
Складське приміщення.
Інформація про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна інспекція по якості залізних руд» (код за ЄДРПОУ
00193772). До складу об’єкта приватизації входять: будівлі та споруди у кількості
7 шт., транспортні засоби у кількості 3 шт. (один автомобіль ГАЗ-САЗ-3507 АЕ
3708 СХ за вимогою в\ч А3283 від 18.08.2014 згідно наряду В 3675 ЦентральноМіського РВК було передано для виконання робіт в зоні АТО), виробниче обладнання, оргтехніка та інвентар.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка площею 0,3162 га, на якій
розташований об’єкт державної власності, перебуває у постійному користуванні
підприємства, кадастровий номер – 1211000000:08:417:0007. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди
та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 05.12.2018. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
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До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 984 208,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 492 104,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 492 104,16 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 98 420,83 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 49 210,42 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 49 210,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, протягом п’яти
років; погашення наявної заборгованості підприємства; недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів по податках
та зборах; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства; недопущення звільнення працівників підприємства
з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести
місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства
щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання
усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта,
дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України; у випадках,
передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного
майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 08.11.2018
№ 12/01-147-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000169-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшо-

14 листопада 2018 року

мала приватизація
го подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із
способів продажу: продаж на аукціоні з умовами – 9 842,08 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 921,04 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 920,00 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 уклад відповідний договір: https://prozorro.sale/.
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля готелю
«Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею 11173,1 м2,
що розташована за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва
(колишня Фучика), 30
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля готелю
«Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1
загальною площею 11173,1 м2.
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою семиповерхову окремо розташовану будівлю літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, з прибудовами літ. а, а-1, загальною
площею 11173,1 м2. До приміщення підведені основні комунікації. Частково
відсутнє внутрішнє оздоблення. Потребує проведення ремонтних робіт. На
даний час об’єкт не використовується.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка розміром 0,8792 га перебуває в оренді у Дніпропетровського обласного ЗАТ по туризму та екскурсіях
«Дніпротурист». Термін дії оренди – до 06.09.2020.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Управління справами Фонду державного майна України» (код ЄДРПОУ 39950170), що знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 05 грудня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 91 619 167 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 45 809 583,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45 809 583,5 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 9 161 916,7 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 580 958,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 580 958,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта
виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання
об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища
відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області
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Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській
області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.
ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 08.11.2018
№ 12/01-146-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000126-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із
способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 916 191,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 458 095,84 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
458 095,84 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/.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2 за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а,
що обліковується на балансі Державної установи «Донецький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною
площею 71,6 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а.
Найменування балансоутримувача: Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (код
ЄДРПОУ 38531102).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 84307, Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Аероклубна (Кіма), буд. 2. Контактні дані: тел.:
(+380 6264) 1-72-12; e-mail: Obllabcentre_kram@ukr.net.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: будівля літ. «А-1» одноповерхова, цегляна, з комбінованим перекриттям та скатною крівлею. Будівля не використовується,
перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Відсутні
вікна, двері. Відключено теплопостачання, електрична енергія, водопостачання.
Фізичний знос: 54,7 %. Об’єкт розташований поруч з залізничним вокзалом,
автовокзалом, на відстані 5 км від центру м. Слов’янськ.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: інформація про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, не внесена до Державного земельного кадастру.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14.12.2018. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку адміні-
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спецвипуск
стратора, 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 67 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 33500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33500,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
продаж на аукціоні з умовами – 6700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 3350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3350,00 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 Донецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля загальною
площею 71,6 м2 за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова,
38а, у розмірі 6300 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та
розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за місцем
розташування об’єкта за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а Телефон (06264) 1-72-12.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
від 06.11.2018 № 00751.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000029-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 670,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 335,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 335,00 грн.
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Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1, загальною
площею 138,5 м2, розташована за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Зелена, 33, яка обліковувалася на балансі КСП
«Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області
від 10.04.2007 по справі № 12/58Б)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля лазні-сауни
з прибудовою літ. А-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.
Найменування балансоутримувача: КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою ГС
Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: згідно з технічним паспортом (інвентарна справа
№ 46066) на громадський будинок, виконаним станом на 19.02.2004 Маріупольським бюро технічної інвентаризації, об’єктом приватизації є окремо стояча
будівля з невеликою прибудовою, 1984 року побудови. Обладнання, яке необхідне для здійснення функціонування лазні-сауни, фактично відсутнє. Зазначений об’єкт перебуває в занедбаному вигляді, технічний стан конструктивних
елементів та внутрішнє оздоблення приміщення є непридатним до нормальної
експлуатації, оскільки не відповідає санітарно-технічним нормам та вимогам
техніки безпеки. В цілому фізичний знос об’єкта нерухомості становить 68 %.
Об’єкт розміщується в промисловій зоні на околиці міста Маріуполь. Разом з
лазнею на одній території розташована котельна, яка огороджена загальним
бетонним парканом.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: серія ЯЯЯ № 969725 від
01.02.2006, власник: держава в особі Верховної Ради України/Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: відповідно до державного акта на право постійного користування від 26.03.2001 № 599 земельна ділянка, на якій
розташований об’єкт приватизації, за адресою: на території колишнього КСП
«Зірка», б/н, площею 0,825 га, кадастровий номер: 1412336600:01:027:0369,
перебуває у постійному користуванні у ПАО «ММК ім. Ілліча», з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
(для експлуатації і обслуговування котельні). Запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 27.01.2015 № 8522965.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14 грудня 2018 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 44597,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 22298,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22298,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4459,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 2229,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2229,85 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 Донецькій
області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля
лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелена, буд. 33,
у розмірі 6300 грн.
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мала приватизація
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та
розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Зелена, 33. Об’єкт розташований на території з обмеженим доступом (діюче підприємство).
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057)
700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Росік
Олена Сергіївна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області від
06.11.2018 № 00750.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000010-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 445,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 222,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,99 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
крана баштового КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ106 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного
товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
(код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – кран баштовий
КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7-20-87.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному стані просто неба у незаконсервованому вигляді. Наявна корозія та
деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє,
шафи керування та кабіна керування не придатні для ремонту, сталеві канати
зношені, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання
незадовільний. Подальша експлуатація неможлива відповідно до вимог безпеки проведення робіт.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
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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 – крана баштового КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106
(Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал», 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 – крана баштового
КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 (28000,
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал», має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 180 880,00 грн (без урахування податку на додану
вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 90 440 грн (без урахування податку
на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 90 440,00 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на
додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 088,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 044,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 9 044,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 1 600,00 грн
(одна тисяча шістсот гривень 00 копійок) в місячний строк з дати укладання
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 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 гарантійного 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті: Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління,
тел. (05235) 7-20-87.
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 – 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 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 05.11.2018 № 668.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000039-1.
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.
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спецвипуск
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 808,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 904,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 904,40 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації державної власності – державної частки в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі
товариства з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517 %
статутного капіталу товариства
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Повне найменування товариства: Науково-виробничо-комерційне мале
підприємство «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю
(далі – НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ або товариство).
Місцезнаходження товариства: 82300, Львівська область, м. Борислав,
пров. Губицький, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 19325532.
Розмір статутного капіталу товариства: зареєстрований – 1160461 крб.
(11,61 грн).
Пропонується до продажу: державна частка, що становить 24,0517 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 – 1 особа.
Види діяльності за КВЕД:
25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
56.29 Постачання інших готових страв;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2018
р. – відсутні. Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.
Основні показники господарської діяльності НВК МП «Боррікс» в формі
ТОВ за останні три роки та останній звітний період
одиниця
виміру

2015 рік

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)

тис. грн

30

32,0

25,0

–

Первісна вартість основних фондів

тис. грн

–

–

–

–

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

–

–

–

–

%

–

–

–

–

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

-9,4

-9,1

- 2,1

-3,3

Величина чистого прибутку (збитку)

Показник

Знос основних фондів

2016 рік 2017 рік

9 місяців
2018 р.

тис. грн

0,4

0,3

7,0

-1,3

Рентабельність

%

1,3

0,9

28

0

Вартість активів

тис. грн

0,1

0

0

0

Вартість власного капіталу

тис. грн

-7,4

-7,1

-0,1

-1,3

Дебіторська заборгованість

тис. грн

0,1

0

0

Кредиторська заборгованість

тис. грн

7,5

7,1

0,1

1,3

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки,
на якій розташовано товариство, умови користування ними:
У власності НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ будівель, споруд, нежитлових
приміщень немає. Виробничо-господарську діяльність товариство за наявності
замовлень проводить на обладнанні, яке орендує.
У власності, оренді чи користуванні земельних ділянок товариство не має.
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 з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 грудня 2018 року, час проведення
аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ, що становить 24,0517 % 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 (із змінами).
Покупець державної частки НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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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 приватизації для:
аукціону з умовами –11113,20 грн (одинадцять тисяч сто тринадцять гривень 20 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5556,60 грн (п’ять тисяч п’ятсот
п’ятдесят шість гривень 60 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 5556,60 грн (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість
гривень 60 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1111,32 грн (одна тисяча сто одинадцять гривень
32 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 555,66 грн (п’ятсот п’ятдесят п’ять
гривень 66 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 555,66 грн (п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень
66 коп.);
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації – державної частки в Науково-виробничокомерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517 % статутного капіталу товариства,
зобов’язаний:
забезпечувати недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4,
7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації;
сплатити у місячний строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації відповідно до Договору про надання послуг
з оцінки частки № 01/07-2018 від 23 червня 2018 р. у сумі 4900,00 грн (чотири
тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) на рахунок органу приватизації, зазначений в
договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби
України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, МФО
820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна з
9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: Львівська
область, м. Борислав, пров. Губицький, 1. Контактна особа на підприємстві:
керівник Матлак Володимир Васильович, моб. тел. (067) 94-332-94.
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 електронної 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 01 листопада
2018 р. № 01586.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000075-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
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мала приватизація
Крок аукціону:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 111,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
55,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на етапі подання цінових пропозицій – 55,57 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гараж
у гаражному кооперативі «Жигулі»
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж у гаражному
кооперативі «Жигулі» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. Французька.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Херсонській області, код ЄДРПОУ 02362664.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Херсон, вул. Філатова, 24. Контактні дані: тел./факс: (0552) 22-42-54.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: будівля гаража одноповерхова, без підвалу, є оглядова яма.
Рік побудови – 1976. Об’єкт знаходиться в серединній частині населеного
пункту на огородженій території гаражного кооперативу, що охороняється.
Фундамент будівлі – бетон, стіни цегляні, перекриття – бетонні плити. Є електропостачання.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде
проведено 14.12.2018. Час проведення аукціону визначається електронною
торговою системою автоматично.
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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область,
м. Нова Каховка, вул. Французька. Для можливості огляду та ознайомлення з
документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі (просп. 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:
31 908,00 грн (тридцять одна тисяча дев’ятсот вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3 190,80 грн (три тисячі сто дев’яносто гривень 80 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 15 954,00 грн (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири
гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1 595,40 грн (одна тисяча п’ятсот дев’яносто
п’ять гривень 40 коп.) грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 15 954,00 грн (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні
00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1 595,40 грн (одна тисяча п’ятсот дев’яносто
п’ять гривень 40 коп.)
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.
3. Покупець зобов’язаний не допускати руйнування об’єкта приватизації та
підтримувати його в належному стані.
4. Покупець зобов’язаний компенсувати державному органу приватизації
витрати, пов’язані із проведенням оцінки майна в процесі приватизації.
5. 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.
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6. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе виключно
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені договором
купівлі-продажу об’єкта приватизації.
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.
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. 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, АРК та м. Севастополі (просп. 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, АРК 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 Головного управління статистики у Херсонській області,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Оксана Станіславовна, тел. (0552) 49-53-76
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
робочих днів з дня проведення 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 купівлі-продажу 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, АРК та м. Севастополі від 31.10.2018 № 570 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – гараж у гаражному кооперативі «Жигулі».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000082-3.
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: 1 595,40 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 797,70 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва
«Школа-сад» за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
с. Рункошів, вул. Шевченка, 77, який обліковується на балансі СГК
«Рункошівський», код ЄДРПОУ 21315883
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва «Школа-сад».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
с. Рункошів, вул. Шевченка, 77.
Балансоутримувач: СГК «Рункошівський», код ЄДРПОУ 21315883.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва «Школа-сад» розташований на земельній ділянці площею 0,5997 га, кадастровий номер
6822481500:04:001:0098. Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Рік початку роботи по будівництву: 1997 – 2000. Рівень будівельної готовності – 16 %.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 17 грудня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем
його розташування, звернувшись до балансоутримувача.
Телефони для довідок: 067 3841813 – Сіньков Іван Іванович,
(0382) 72-09-40 – організатор аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єктів незавершеного будівництва
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет
здійснює подання заяви і завантаження електронних копій
документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного
покупця відкритого в українському або іноземному банку
(крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без
умов: 57 215,32 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5 721,53 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 28 607,66 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 860,77 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 607,66 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 860,77 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: 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: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina_68
@spfu.gov.ua. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.15, у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
контактна особа від балансоутримувача, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сіньков Іван Іванович, моб. тел. (067) 384-18-13. Час роботи: у
робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00.
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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області,
МФО 815013, код ЄДРПОУ 02898152 (для перерахування
реєстраційного внеску);
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
02898152 (для перерахування гарантійного внеску).
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-2018-07-27-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій 30 календарних днів.
Крок аукціону для аукціону без умов: 572,16 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової
ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
286,08 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https: //prozorro.sale/info/ elektronni –
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
У зв’язку із тим, що електронна торгова система в розділі «Інформація про аукціон» дату проведення аукціону
встановила – 29.11.2018, до інформаційного повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про продаж на аукціоні з умовами в
електронній формі об’єкта малої приватизації державної
власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта
Кривошеї, 113), опублікованого в додатку до «Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відо
мості приватизації» від 31 жовтня 2018 року № 88 (1212) на
стор. 5 – 6, вносяться зміни, а саме:
в інформаційному повідомленні на сторінці 6 у першій
колонці в розділі 2 «Інформація про аукціон» слова «Аукціон в електронній формі буде проведено 30 листопада 2018
року,…» слід читати: «Аукціон в електронній формі буде
проведено 29 листопада 2018 року,…».
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Інформація, надрукована
у Спецвипуску
«Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»,
є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах
масової інформації чи передрук
можливі лише з письмового
дозволу Фонду державного
майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу

