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Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

відомості
приватизації

Офіційне видання фОнду державнОгО майна україни

засновано у вересні 1993 року № 48 (1328), 30 вересня 2020 року

Управління малої приватизації, 
т. 200-31-64мала приватизація

результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 100,0000 % статутного 
капіталу приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (код за ЄДРПОУ 02573547, 
місцезнаходження товариства: місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/2). Покупець об’єкта малої 
приватизації – товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТЛЕНД» (місцезнахо-
дження юридичної особи: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, 130, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38767326). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 
1 111 111 222,22 грн (один мільярд сто одинадцять мільйонів сто одинадцять тисяч двісті 
двадцять дві гривні 22 копійки) без ПДВ.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

1. Окреме майно – нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) загальною площею 229,6 м2; 
крематорій (Б) загальною площею 35 м2; гараж (В) загальною площею 53,1 м2 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Кути, вул. Снятинська, 117 приватизовано на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій фізичною особою – Максимчуком Іваном Михайловичем. Ціна продажу об’єкта 
становить 74400,00 грн (сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), у тому числі 
ПДВ – 12400,00 грн (дванадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

2. Окреме майно – нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею 28,2 м2 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а при-
ватизовано на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій фізичною особою – Раком Анатолієм Анатолійовичем. Ціна 
продажу об’єкта становить 3375,54 грн (три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 54 ко-
пійки), у тому числі ПДВ – 562,59 (п’ятсот шістдесят дві гривні 59 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Рожнятівський р-н, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3 приватизовано на аукціоні за ме-
тодом зниження стартової ціни фізичною особою – Сенечаком Василем Миколайови-
чем. Ціна продажу об’єкта становить 37 754,40 грн (тридцять сім тисяч сімсот п’ятдесят 
чотири гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 6 292,40 грн (шість тисяч двісті дев’яносто 
дві гривні 40 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – приміщення третього та четвертого поверхів адміністративної будівлі 
(корпус 44, літ. А-6) загальною площею 1058,7 м2 (місце зна хо дження об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обме-
женою відповідальністю «БІГ-МІСТО» (код за ЄДРПОУ 42556238), яке єдине подало заяву на 
участь в електрон ному аукціоні з умовами за запропонованою ним ціною. Ціна продажу стано-
вить 2 224 800,00 грн (два мільйони двісті двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), 
у тому числі ПДВ – 370 800,00 грн (триста сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля з господарськими будівлями та спо-
рудами у складі: будинок А загальною площею 257,2 м2; прибудова а загальною площею 
6,4 м2; прибудова а1 загальною площею 27,0 м2; ґанок а2; колодязь К, розташований за 
адресою: Чернігівська обл., с. Кобижча, Бобровицький р-н, вул. Кашталянівка, 1, привати-
зовано шляхом продажу на аукціоні громадянином України – Бойко Євгеном Юрійовичем. 
Ціна продажу об’єкта становить 37 980,47 грн, у т. ч. ПДВ – 6 330,08 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХмЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта  
малої приватизації – окремого майна Бершадського місця провадження 
діяльності та зберігання спирту дп «Укрспирт», що перебуває на балансі  
дп «Укрспирт» (код за ЄдРпОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно Бершадського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(340020) Клуб (заг. пл. 418, 0 кв.м); (340004) Спиртовий цех, бродильне відділення 

(спиртовий цех); (340022) спиртовий цех, бродильне відділення (бродильне відділення); 
(340037) Спиртовий цех, бродильне відділення горілчаний цех; (340058) Спиртовий 
цех, бродильне відділення (басейн резервний); (340059) Спиртовий цех, бродильне 
відділення (приймальник ставкової води) (заг. пл. 5338,8 кв.м); (340003) Котельня; 
(340061) Котельня (димова труба) (заг. пл. 963, 6 кв.м); (340018) Адмінбудинок; (340091) 
Адмінбудинок (резервуар-вигреб) (заг. пл. 486,9 кв.м); (340001) Спиртосховище; 
(340088) Спиртосховище (вузол денатурації) (заг. пл. 361, 6 кв.м); (340008) Трансфор-
маторна підстанція (заг. пл. 81,5 кв.м); (340021) Водо-насосна станція (заг. пл. 60,3 
кв.м); (340005) Механічна майстерня; (340034) Піднавіс механічної майстерні (заг. пл. 
191,4 кв.м); (340007) Вузол антисептики (заг. пл. 106, 0 кв.м); (340015) Матеріальний 
склад № 2; (340016) Матеріальний склад №2 (склад хімічних засобів) (заг. пл. 254,1 
кв.м); (340024) Цех вуглекислоти (заг. пл. 289,4 кв.м); (340010) Мазутно-насосна стан-

ція (заг. пл. 61,2 кв.м); (340064) Градирня (заг. пл. 94,4 кв.м); (340068) склад-ангар №1 
(заг. пл. 653,7 кв.м); (340074) Склад ангар №2 (заг. пл. 556,7 кв.м); (340006) Дерево-
обробна майстерня; (340033) Піднавіс столярної майстерні; (340053) Навіс дерево-
обробний; (340071) Склад дощок (заг. пл. 928,0 кв.м); (340017) прохідна №2, склад для 
металу; (340031) прохідна №2, склад для металу (склад для металу); (340038) Прохід-
на №2, склад для металу (конюшня) (заг. пл. 397,2 кв.м); (340036) Солодовня; (340026) 
Солодовня (павільйон) (заг. пл. 1654,9 кв.м); (340014) Склад ПММ; (340032) Заправка; 
(340063) Автозаправка ПРК (заг. пл. 10,1 кв.м); (340013) Гараж для вантажних автомо-
білів (заг. пл. 595,5 кв.м); (340019) Прохідна заводу №1 (заг. пл. 50,4 в.м.); (340048) 
Мелясний резервуар №1; (340049) Мелясний резервуар №2; (340050) Мелясний ре-
зервуар №3; (340052) Мазутний резервуар №1, 35, 36, 38, 49 Т; (340090) Артезіанська 
скважина, 23Ц (заг. пл. 11,7 кв.м); (340023) Артезіанська скважина, 54Х (заг. пл. 8,6 
кв.м); (340025) Водооборотне відділення (заг. пл. 8,1 кв.м); (340009) Будівля насосної 
станції (заг. пл. 36,6 кв.м); (340028) Водо-насосна станція (заг. пл. 100,9 кв.м); (340056) 
Асфальтове покриття; (340078) Асфальтове покриття (територія) (заг. пл. 11231 пог.м.); 
(340060) Огорожа території заводу; (340011) насосна, А (заг. пл. 9,2 кв.м); (340012) 
Бардо-насосна станція (заг. пл. 131, 9 кв.м); (340029) Котельня з насосним відділенням 
(загал.п 161,1 кв.м); (340030) Мазутна насосна (заг. пл. 28,1 кв.м); (340076) Ємкість 
мазутна (заг. пл. 64,5 кв.м); (340077) приймальня ємкість з естакадою; (340051) прий-
мальня ємкість з естакадою (приймальник мазуту) (заг. пл. 58,5 кв.м); (340002) Про-
хідна зі складським приміщенням (заг. пл. 44,7 кв.м); (340027) Відпускне відділення 
(заг. пл. 50,3 кв.м); (340069) Огорожа, І; (340035) Нежитлова будівля складу (заг. пл. 
879, 9 кв.м); (340054) Естакада для зливу меляси; (340055) Естакада для зливу мазуту; 
(340062) Мелясна ємкість; (340039) Резервуар; (340040) Резервуар для спирту №2; 
(340041) Цистерна спиртова №3; (340042) Ємкість під сивушне масло; (340043) Ємкість 
для зберігання ЕАФ; (340044) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340045) Ємкість для збе-
рігання ЕАФ; (340046) Резервуар для спирту №1; (340047) Цистерна для спирту №4; 
(340057) Поля фільтрації; (340065) Ємкість під ККС; (340066) Ємкість під ККС; (340067) 
Ємкість під ККС; (340070) Жомова яма; (340072) Залізничний тупик; (340073) Ємкість 
РПЛ; (340075) Ємкість для барди; (340079) Ємкість дизпалива; (340080) Ємкість під 
ККС; (340081) Ємкість під ККС; (340082) Ферментер; (340083) Ферментер; (340084) 
Мазутний резервуар №2 – 40 куб.м; (340085) Мазутний резервуар №3 – 20 куб.м; 
(340086) Ємкість мазутна №1 (котельня) – 10 куб.м; (340087) Ємкість мазутна №2 (ко-
тельня) – 10 куб.м; (340089) Блок бензозаправки; (340092) Зовнішня траса мазутопров.; 
(340093) Елекромережа ПЛ-0,4 кВ; (340094) Бардопровід; (340095) Елекромережа КЛ – 
10 кВ (340096); Зовнішня траса паточних комунікацій; (340097) Траса сірчаної кислоти; 
(340098) Мiрник спиртовий №5; (340099) Мiрник спиртовий №6; (340100) Мірник спир-
товий №1; (340101) Мірник спиртовий №2; (340102) Мірник спиртовий №3; (340103) 
Мірник №12 (сивушних масел); (340104) Мірник №7; (340105) Мірник №8; (340106) 
Мірник №9; (340107) Мірник №10; (340108) Мірник №11; (340109) Мірник №13; (340110) 
Мірник №1 (Джулинка); (340111) Мірник№2 (Джулинка); (340112) Мірник №3 (Джулин-
ка); (340113) Мірник №3; (340114) Мірник; (340115) Мірник; (340116) Спиртова ємкість; 
(340117) Спиртова ємкість; (340118) Спиртова ємкість; (340119) Кислотна ємкість; 
(340120) Трансформатор (630 кВт); (340121) Трансформатор (320 кВт); (340122) Транс-
форматор (560 кВт); (340123) Трансформаторна підстанція; (340124) Трансформатор-
на підстанція; (340125) Дизель-генератор; (340126) Трансформатор ТПЛ-10 75/5; 
(340127) Механічний фільтр; (340128) Механічний фільтр; (340129) Натрій-катіонітовий 
фільтр; (340130) Підігрівач мазуту; (340131) Мазутна ємкість розхідна 2,5 куб.м; (340132) 
Мазутний фільтр; (340133) Мазутний фільтр; (340134) Деєраційна колонка; (340135) 
Економайзер ЕП1-330 ПК №1; (340136) Фільтр Н-катіоновий; (340137) Фільтр 
Н-катіоновий; (340138) Деєраційний бак; (340139) Вентилятор ВДН-10 ПК №3; (340140) 
Буферний фільтр; (340141) Декарбонізатор ДН 1008; (340142) Насос П6 ППВ (Мазуто-
насосна); (340143) Димосос ДН 11,2 ПК №3; (340144) Вентилятор ВДН -11,2 ПК №2; 
(340145) Димосос ДН-12,5 п 1500 об./хв.; (340146) Економайзер ЕП-1-330 ПК №2; 
(340147) Водонагрівач деєратора; (340148) Насос ЦНСГ 38-198; (340149) Насос ЦНСГ 
38-198; (340150) Насос ЗК-6 ХВО; (340151) Насос ЗК-6 ХВО; (340152) Насос ЗК-6 ХВО; 
(340153) Насос ЗК-6 ХВО; (340154) Економайзер ЕП-2-142 ПК №3; (340155) Насос ЗК-6 
ХВО; (340156) Насос ЗК-6 ХВО; (340157) Вентилятор ВДН 11,2 ПК №1; (340158) Насос 
КС 12/50; (340159) Котел ДЕ-16-14 ГМ; (340160) Котел ДЕ-16-14 ГМ (в ремонті); (340161) 
Насос ЦНСГ; (340162) Котел; (340163) Насос КС-12*50; (340165) Кавітаційний диспер-
гатор; (340166) Підігрівач мазуту; (340167) Насос ЗМ 40-200; (340168) Фільтр ХВО; 
(340169) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340170) Фільтр ХВО; (340171) Підігрівач мазута; 
(340172) Підігрівач мазуту; (340173) Насос К8/18 з електродвигуном; (340174) Щит 
САРТ; (340175) Щит безперервного розварювання; (340176) Щит безперервного роз-
варювання; (340177) Щит безперервного розварювання; (340178) Витратомір; (340179) 
Прилади автоматики; (340180) Щит; (340181) Шкаф СПА; (340182) Шкаф СПА; (340183) 
Шкаф СПА; (340184) Шкаф СПА; (340185) Щит ЩК; (340186) Димосос; (340187) Насос 
П6; (340188) Трансформатор; (340189) Мазутопідігрівач; (340190) Насос А13-В-6,8 з 
електродвигуном; (340191) Щит САРТ котельні; (340192) Щит автоматики котельні; 
(340193) Шкаф СПА котельні; (340194) Шкаф СПА котельні; (340195) Шкаф СПА котель-
ні; (340196) Шкаф СПА котельні; (340197) Шкаф СПА котельні; (340198) Блок МRM -12 
конденс. установки; (340199) Щит силовий ККС; (340200) Щит силовий ККС; (340201) 
Щит автоматики ККС; (340202) Щит КСО 10кВт; (340203) Перетворювач напруги (транс-
форматор); (340204) Шкаф розподільчий млина; (340205) Шкаф розподільчий млина; 
(340206) Шкаф СПМ млина; (340207) МініАТС; (340208) Електродвигун 18 кВтх11,5; 
(340209) Лічильник багатофазний; (340210) Водонагрівач ел. прот.; (340211) Насос 
конденсатний WILO MVI 1605-6 (котельня); (340212) Перетворювач напруги; (340213) 
Пилка циркулярна; (340214) Станок токарний; (340215) Станок рейсмусовий; (340216) 
Фуговочний автомат; (340217) Токарний гвинтонарізний станок; (340218) Деревооброб-
ний станок; (340219) Прес гідравлічний; (340221) Станок наждачний; (340222) Апарат 
зварочний; (340223) Вузол бетонозмішувальний; (340224) Станок свердлильний; 
(340225) Токарний станок; (340226) Бетономішалка; (340230) Зварювальний апарат; 
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(340232) Зварювальний апарат; (340233) Шліфувальний станок; (340234) Станок рейсмусовий; (340235) 
Станок фрезерний; (340236) Фрезерний станок; (340237) Токарний станок; (340238) Токарний станок; (340239) 
Рад. сверлильний станок; (340240) Ел. двигун 7,5/3000; (340241) Зварочний напівавтомат; (340242) Бетоно-
мішалка; (340243) Електрозварювальний апарат; (340244) Вентилятор наждаку; (340246) Зварювальний 
апарат; (340247) Зварювальний апарат; (340248) Відбійний молоток; (340249) Компресор ЛБ-340; (340250) 
Резервуар для меляси; (340251) Резервуар для меляси; (340252) Приймальний резервуар; (340253) При-
ймальний резервуар; (340254) Резервуар для меляси; (340255) Резервуар для меляси; (340256) Чан бро-
дильний №7; (340257) Спиртовловлювачі; (340258) Спиртовловлювачі; (340259) Чан перевідний №1; (340260) 
Спиртоприйомний чан №1; (340261) Збірник гарячої води; (340262) Апарат чистої культури дрожів; (340263) 
Апарат чистої культури дрожів; (340265) Чан перевідний №2; (340266) Чан перевідний №3; (340267) Чан пе-
ревідний №4; (340268) Чан прийомний №2; (340269) Чан прийомний №3; (340270) Чан прийомний №4; 
(340271) Чанок ЕАФ; (340272) Цистерна спиртова; (340273) Ємкість для води помякшеної 3 куб.м; (340274) 
Кип’ятильник; (340275) Повітрозбірник; (340276) Повітрозбірник; (340277) Теплообмінник; (340278) Тепло-
обмінник; (340279) Теплообмінник; (340280) Теплообмінник; (340281) Теплообмінник; (340282) Теплообмін-
ник; (340283) Теплообмінник; (340284) Теплообмінник; (340285) Теплообмінник; (340286) Теплообмінник; 
(340287) Напірний чан сірчаної кислоти; (340289) Теплообмінник; (340290) Дефлегматор; (340291) Браго-
ректапарат; (340292) Контрольний снаряд; (340293) Збірник хлібної барди; (340294) Збірник-приймальник 
сірчаної кислоти; (340295) Чанок сивушного масла; (340296) Чанок сивушного масла; (340297) Насос КСТ; 
(340298) Насос 100/100; (340299) Насос 55/55; (340300) Насос 2Х; (340301) Насос 1,5х6; (340302) Насос 3Х; 
(340304) Насос 2к; (340305) Насос П6ППВ; (340306) Насос П6ППВ; (340307) Насос СЦЛ; (340308) Теплооб-
мінник; (340309) Насос НШП; (340310) Насос НШП; (340311) Насос Х 65/50; (340313) Насос 2К; (340314) На-
сос СД 50/20; (340315) Насос СВН 80; (340316) Насос ГР-11; (340317) Насос 3Х; (340318) Насос 2К (340319); 
Насос Д-320; (340320) Насос Д-320; (340321) Вентилятор; (340322) Збірник конденсату; (340323) Водяний 
бак; (340324) Калорифер; (340325) Насос ГР-1 – 2шт.; (340326) Насос ГР-1 – 2шт.; (340327) Насос СМ 100/65; 
(340329) Насос 2Х; (340330) Насос СВН 80; (340331) Насос ВВН; (340332) Насос П6ППВ; (340333) Насос 
П6ППВ; (340334) Пароструйний підігрівач; (340335) Збірка металева (блок металевий 2,5*3); (340337) Диф-
легматор; (340339) Насос ЕЦВ 6; (340340) Насос П6ППВ; (340341) Дифлегматор; (340342) Конденсатор; 
(340343) Насос ЕЦВ 6; (340344) Насос ЦНС; (340345) Насос 6П ППВ; (340346) Насос СОТ 30; (340347) Насос 
Д-320; (340348) Сигналізатор; (340349) Насос СВН 80; (340350) Насос СВН 80; (340352) Завантажувач шне-
ковий; (340353) Насос глибинний; (340354) Насос Д-320; (340355) Насос СВН 80; (340356) Насос АХ -50-32-
160К; (340357) Насос кислотний; (340358) Ємкість розч. каустика; (340359) Ємкість для спирт. вод; (340360) 
Резервуар артезіанських вод №1; (340361) Резервуар для артезіанських вод; (340362) Насос ЗМ-40-200/II; 
(340363) Електродвигун ВАО 3/1500; (340364) Установка «Титан»; (340365) Насос СВН-80; (340367) Насос 
ЗМ-65/200; (340368) Насос ЗМ40-200/7,5; (340369) Дозатор РДЕ; (340372) Насос СВН-80; (340373) Насос 
циркуляційний; (340374) Насос СД50/10; (340375) Насос СМ 100-65-200; (340376) Насос ЗМ 40-20/5,5; 
(340378) Кислотний насос; (340379) Кислотний насос; (340380) Насос 2СМ 80-50-200/2 з двигуном; (340381) 
Насос ВС-80 – 2 шт.; (340382) Нас. Агрегат СМ-100-65-250 (340383) Контрольний снаряд (переміщення) 
(340384) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340385) Озонатор озон; (340386) Царга н/ж з тарілкою ковпаком; (340387) 
Таль ручна; (340388) Ротаметр РП 2,5ЖУЗ; (340389) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340390) Царга ЕК д.1200 
(10 тар) н/ж; (340391) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (340392) Насос DP-Pumps DPV; (340393) Перетворювач частоти 
VLT Micro Drive FC-51; (340394) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (340395) Насос К-65-50-160; (340396) 
Установка «Титан» для чищення теплообмінників; (340397) Царга РК діам 1600 б/в; (340398) Насос Д-320; 
(340399) Насос Д-320; (340400) Станція управління; (340402) Нас.ЗМ-50-200(сточ. води); (340404) Част. пе-
ретворювач VLT AD; (340405) Насос Д320/5; (340407) Редуктор; (340408) Редуктор; (340409) Насос-дозатор; 
(340410) Електродвигун; (340411) Кавітаційний диспергатор; (340412) Електродвигун; (340413) Електродви-
гун 37/1000; (340414) Електродвигун 7,х3000; (340415) Насос СМ -100-65; (340416) Електродвигун; (340417) 
Кран 3-х ходовий; (340418) Насос СМ-100-65 (Бардовидача); (340419) Нас. фекал.СМ 125-803 15/4; (340420) 
Гомогенізатор; (340421) Теплообмінник спіральний; (340422) Насос ЗМ 40-200 17,5; (340423) Насос ЗМ 40-
200 17,5; (340424) Мотор-редуктор МПО-24 (до ферментера); (340425) Теплообмінник спіральний; (340426) 
Теплообмінник спіральний; (340427) Дрожевирощувальний чан; (340432) Зернометатель; (340433) Компре-
сор повітря; (340434) Компресорна установка; (340435) Установка УДХ; (340436) Установка УДХ; (340437) 
Установка КУ-220; (340438) Змішувач газовий; (340439) Спецблок для усушки; (340441) Компресор; (340442) 
Компресор повітря; (340443) Компресор повітря; (340444) Рівнемір УМП-2,0; (340445) Насосний агрегат ЕЦВ 
-6-10-110,0; (340446) НАСОС СМ -100-65-200; (340447) Лінія мокрої кукурудзи; (340448) Прийомний бункер; 
(340449) Шнек водовидільний; (340450) НАСОС СМ-100-65-250; (340451) Дробарка; (340452) Перетворювач 
частотний VLT Micro; (340453) Обладнання автоваги; (340454) Димосос; (340455) Насос погрузочний; (340456) 
Насос 6ППВ; (340457) Насос 6ППВ; (340458) Джулинка котел; (340459) Редуктор до шнека (Джулинка); (340460) 
Насос Водолей; (340461) Дрожжанка; (340462) Дрожжанка; (340463) Дрожжанка; (340464) Дрожжанка; 
(340465) Дрожжанка; (340466) Дрожжанка; (340467) Теплообмінник – 3 шт.; (340468) Теплообмінник – 3 шт.; 
(340469) Теплообмінник – 3 шт.; (340470) Теплообмінник – 2 шт.; (340471) Теплообмінник – 2 шт.; (340472) 
Чани бродильні; (340473) Чани бродильні; (340474) Чани бродильні; (340475) Чани бродильні; (340476) Чани 
бродильні; (340477) Чани бродильні; (340478) Чани бродильні; (340479) Чани бродильні; (340480) Чани бро-
дильні; (340481) Теплообмінник – 5 шт.; (340482) Теплообмінник – 5 шт.; (340483) Теплообмінник – 5 шт.; 
(340484) Теплообмінник – 5 шт.; (340485) Теплообмінник – 5 шт.; (340486) Теплообмінник – 6 шт.; (340487) 
Теплообмінник – 6 шт.; (340488) Теплообмінник – 6 шт.; (340489) Теплообмінник – 6 шт.; (340490) Теплооб-
мінник – 6 шт.; (340491) Теплообмінник – 6 шт.; (340492) Насос СД; (340493) Насос АНЦ; (340494) Вентиля-
тор; (340495) Щит монтажний; (340496) Насос СД 50/20; (340497) Насос СД 50/20; (340498) Насос РМК; 
(340499) Насос СД; (340500) Насос СД; (340501) Насос СД; (340502) Насос КСМ; (340503) Насос СМ – 2 шт.; 
(340504) Насос СМ – 2 шт.; (340505) Насос СМ; (340506) Насос ЕЦВ; (340507) Насос 6-10-140; (340508) На-
сос ВВН; (340509) Агрегатний насос; (340510) Насос СМ – 2 шт.; (340511) Насос СМ – 2 шт.; (340512) Насос 
СМ – 2 шт.; (340513) Насос СМ – 2 шт.; (340514) Насос СД 50/100; (340515) Насос ЗМА 40-200; (340516) На-
сос ЧАМА; (340517) Насос СМ-100-65; (340518) Насос СД 50/10; (340519) Насос СМ 100-65-200/4; (340520) 
Насос СМ 100-65-200/4; (340521) Насос СМ 100-65-250/4; (340522) Електродвигун; (340523) Електродвигун; 
(340524) Насос СМ 100-65-250/4; (340525) Насос СД 50/10; (340526) Насос; (340527) Насос ЗМ 40-200/11; 
(340528) Насос 2 СМ 80-50-200/2 з електродвигуном; (340529) Насосний агрегат 2 СМ 80-50-200/2 з елек-
тродвигуном 15 кВт/3000 об./хв.; (340530) Насосний агрегат СМ 80-50-200/4 з електродвигуном 4 кВт/1500 
об./хв.; (340531) Прибори КСМ; (340532) Збірник освітленого сусла; (340533) Збірник гарячої води; (340534) 
Випарний апарат; (340535) Випарний апарат; (340536) Реактор; (340537) Реактор; (340538) Випарний апа-
рат; (340539) Вага платформова; (340540) Заторний апарат; (340541) Сусловарний апарат; (340542) Від-
стійний апарат; (340543) Відстійний апарат; (340544) Збірник кислотного конденсату; (340545) Збірник кис-
лотного конденсату; (340546) Проміжний збірник ККС; (340547) Збірник на вагах; (340548) Збірник промив-
них вод; (340549) Чанок замісу; (340550) Насос 2К; (340551) Насос КС 20/16; (340552) Фільтрувальний Апа-
рат ВФУ; (340553) Насос П6 ППВ; (340554) Насос П6 ППВ; (340555) Вальцевий верстат; (340556) Вентилятор; 
(340557) Насос П6 ППВ; (340558) Вентилятор; (340559) Посуд для зберігання ККС; (340560) Посуд для збе-
рігання ККС №9; (340561) Збірник чистого конденсату; (340562) Збірник водноспиртової рідини; (340563) 
Насос ВВН; (340564) Збірник каустика; (340565) Насос П6 ППВ; (340566) Насос СОТ 30; (340567) Насос АХ 
50/32; (340568) Вентилятор; (340569) Насос Я 9 ОНЦ-5; (340570) Насос СМ 100-65/200; (340571) Ємкість 
металева; (340572) Конвеєр; (340573) Електрозбірки; (340574) Електрозбірки; (340575) Електрозбірки; 
(340576) Електрозбірки; (340577) Чани замочні; (340578) Чани замочні; (340579) Чани замочні; (340580) Чан 
замісу; (340581) Чан замісу; (340582) Конвейєр; (340583) Солодозворушувач; (340584) Зернонавантажувач 
Норія 50т; (340585) Зернонавантажувач Норія 50 т; (340586) Транспортер; (340587) Шнек; (340588) Автопе-
рекидач; (340589) Силоси; (340590) Силоси; (340591) Силоси; (340592) Силоси; (340593) Насос РМК; (340594) 
Транспортер; (340595) Насос РПА; (340596) Транспортер; (340597) Солодозворушувач; (340598) Насос 3Х9; 
(340599) Насос 3К 20/30; (340600) Електротельфер; (340601) Насос СОТ 30; (340602) Сепаратор; (340603) 
Вентилятор; (340604) Насос СОТ 30; (340605) Насос ЕЦВ6; (340606) Навантажувач КШП; (340607) Зернос-
кидач; (340608) Норія; (340609) Каменевловлювач; (340610) Насос ЕЦВ-6; (340611) Збірник для відходів 
зерна; (340612) Насос СОТ 30; (340613) Електродвигуни; (340614) Електродвигуни; (340615) Мотор-редуктор; 
(340616) Насос ЕЦВ 6-6,3; (340617) Вентилятор; (340618) Насос ВС-80; (340619) Вентилятор; (340620) На-
сос 2 СМ-80-50; (340621) Мотор-редуктор; (340622) Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3; (340623) Ємкість зерна з шнек-
дозатором; (340624) Дробарка; (340625) Компресор; (340626) Фільтр початкової води; (340627) Фільтр роз-
чину солі; (340628) Мірник розчину солі; (340629) Вугільний фільтр; (340630) Фільтр Na-катіоновий №1; 
(340631) Фільтр Na-катіоновий №2; (340632) Насос солодового розчину; (340633) Насос 20/30; (340634) На-
сос; (340635) Насос ПМ2; (340636) Насос 20/30; (340637) Збірник підготовки води ХВО; (340638) Насос УПСМ; 
(340639) Насос 8/18; (340640) Збірник підготовки води; (340641) Збірник сортировки; (340642) Збірник сор-
тировки; (340643) Напірний збірник готової горілки; (340644) Напірний збірник готової горілки; (340645) Мір-
ники; (340646) Мірники; (340647) Мірники; (340648) Мірники; (340649) Спиртова посудина; (340650) Збірник 
постійного рівня горілки; (340651) «Полтавчанка»; (340652) Купажий чан; (340653) Купажий чан; (340654) 
Установка для очищення горілки; (340655) Установка для очищення горілки; (340656) Установка для очищен-
ня горілки; (340657) Транспортер; (340658) Пляшкомийна машина; (340659) Збірник каустичної соди; (340660) 
Вентилятор; (340661) Автомат розливу; (340662) Укупорочний автомат; (340663) Укупорочний автомат; 
(340664) Апарат бракування; (340665) Апарат для виготовл. ковпачка; (340666) Збірник відгонів (Лін. розл.); 
(340667) Збірник для питної води; (340668) Збірник для гарячої води; (340669) Збірник виправного браку; 
(340670) Насос СВН; (340671) Насос ПЦН; (340672) Насос невиправного браку; (340673) Насос КВС; (340674) 
Насос СМ; (340675) Насос ФСК; (340676) Насос купажний; (340677) Сигналізатор; (340678) Вентилятор; 
(340679) Вентилятор; (340680) Вентилятор; (340681) Вентилятор; (340682) Вентилятор; (340683) Вентиля-
тор; (340684) Вентилятор; (340685) Вентилятор; (340686) Вентилятор; (340687) Вентилятор; (340688) Вен-
тилятор; (340689) Вентилятор; (340690) Вентилятор; (340691) Насос Х-8; (340692) Насос ППМ; (340693) Збір-
ник пом’якшеної води; (340694) Машина термоусадочна; (340695) Етикеровочна машина; (340696) Фільтрпрес; 
(340697) Візок; (340698) Електроталь; (340699) Дебактеризатор; (340700) Конденсатор ароматизації спиртів; 
(340701) Конденсатор-регенератор; (340702) Мірники (340703); Фільтр (340704) Фільтр початкової води; 
(340705) Фільтр нержавіючий; (340706) Фільтр нержавіючий; (340707) Збірник артезіанської води; (340708) 
Посудина для розведення меду; (340709) Приготування ароматичних спиртів (куб); (340710) Конденсатор 
нержавіючий; (340711) Дефлегматор; (340712) Збірник відходів; (340713) Збірник ароматичних спиртів; 
(340714) Збірник ароматичних спиртів №1; (340715) Збірник ароматичних спиртів №2; (340716) Збірник аро-
матичних спиртів №3; (340717) Збірник ароматичних спиртів №4; (340718) Збірник ароматичних спиртів №5; 
(340719) Фільтр активованого вугілля; (340720) Апарат для приготування спиртових настоїв; (340721) Збірник 
спиртових настоїв; (340722) Збірник артезіанської води; (340723) Збірник артезіанської води; (340724) Еле-
ватор; (340725) Елеватор; (340726) Пересувний транспортер; (340728) Комп’ютер; (340730) Комп’ютер; 
(340731) Комп’ютер з принтером; (340733) Комп’ютер; (340734) Комп’ютер з принтером; (340735) Монітор; 
(340736) Монітор; (340737) Телефон факс; (340738) Комп’ютер (системний блок); (340739) Факс (340743) 
МФУ «Canon»; (340744) Монітор і системний блок (Старший бухгалтер); (340745) Система контролю «Вхід-
вихід»; (340746) Програма 1С; (340747) Комп’ютер (секретар) (340748) Прицеп тракторний (340749) Прицеп 
тракторний (340750) Напівпричіп 060-61ВІ (ккс) (340751) Бочка ЗЖВ; (340752) Автоприцеп ОДАЗ 9370 №АВ 
2342 ВК; (340753) Автонавантажувач 78-09 АВ; (340754) Агрегат прицеп зварювальний (САК); (340755) При-
цеп тракторний; (340760) Заправщик ЗЖВ; (340769) Прицеп ПЦТ-2; (340770) Прицеп ПЦТ-2; (340775) Прицеп 
легковий 091-50 ВІ; (340777) Напівпричіп-автоцистерна KIELCE36-39 ХХ; (340780) Пускозарядний візок; 
(340781) Трактор Т-40 17-807 АВ; (340782) Шасі Т-16 №17-808 АВ; (500702) Системний блок IT-Block 
G5400Work; (500703) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500704) Системний блок IT-Block G5400Work; 
(500705) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500706) Багатофункційний пристрій БФП Canon 
imageRUNNER 1435i; (500709) Монітор Philips 23,6” 243V5LSB/62; (500719) Насос DP-Pumps DPV 2/3; (500720) 
Дисплей LCP 12 з потенціометром; (500721) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51; (500722) Клапан 

регулюючий двосідловий Ду 40, Ру 16; (500724) Ротаметр РПО-1,6 ЖУЗ; (500725) Компресор гвинтовий F 22; 
(500965) Монітор Philips 23.6” 223V5LSB/00; (500966) Монітор Philips 23.6» 223V5LSB/01; (500967) Виробни-
че обладнання Насос заглибний PF1010 MAKITA; (501211) мірник спиртовий; (501220) Резервуар для ККС; 
(340756) Автомобіль КАМАЗ 5410 48-71ВІА; (340759) Автомобіль ГАЗ 53-12 АВ 4153 ВК; (340761) Автомобіль 
ГАЗ 5312 АВ 41-56 ВК (340763) Автомобіль САЗ 3507 АВ 41-52 ВК (340764) Автомобіль ГАЗ 53 КО 413 №АВ 
41-54 ВІ; (340765) Автомобіль ЗІЛ -4333 АВ 41-57 ВК; (340766) Автомобіль ЗІЛ-4333 АВ 41-59 ВК; (340767) 
Автомобіль МАЗ 068-69 ВІ (переданий); (340768) Автомобіль ГАЗ 31029 «Волга» 31-22 ВІА; (340772) Авто-
мобіль КАМАЗ 5410 060-38 ВІ; (340773) Автомобіль «Нісан «Максіма» 777-44 ВТ; (340783) Вага РС-10т; (340784) 
Вага РС-10т; (340786) Шкаф витяжний; (340787) Сахариметр; (340788) РН-метр; (340792) Ваги, 2 шт.; (340793) 
Ваги, 2 шт.; (340794) Вологомір; (340795) Сахарометр; (340797) Дистилятор водний; (340798) Ротометр; 
(340799) Модуль ПИДИК; (340800) Хромотограф газовий програм. хромот. аналит колонка капілярна гене-
ратор водородний компресор повітря, газова ар; (340801) Вологовідділювач, Колонка капілярна, фільтр ком-
бінований; (340803) Ваги OHAUS PA 214с; (340804) Шафи побутові; (340805) Шафи побутові; (340806) Шафи 
побутові; (340807) Шафи побутові; (340808) Шафи побутові; (340809) Шафи побутові; (340810) Шафи побу-
тові; (340811) Шафи побутові; (340812) Шафи побутові; (340813) Шафи побутові; (340814) Шафи побутові; 
(340815) Шафи побутові; (340816) Холодильна камера; (340817) Кондиціонер; (340818) Кондиціонер; (340819) 
Кондиціонер; (340820) Кондиціонер; (340821) Кондиціонер; (340822) Кондиціонер; (340823) Кондиціонер; 
(340824) Факс; (340825) Факс; (340826) Копірувальний апарат; (340827) Телефакс; (340828) Ксерокс; (340829) 
Факс; (340830) Холод «Норд» (постачзбут); (340831) Радіосистема (клуб); (340832) Газонокосарка; (340833) 
Холодильна вітрина; (340834) Прилавок-каса+стелажі; (340835) Пам’ятник; (340836) Піаніно; (340837) Сте-
рилізатор; (340838) Пожежна мотопомпа; (340839) Пожежний насос; (340227) Компресор; (340228) Механізм 
построєчний ОС; (340229) Змішувач; (340231) Візок; (340245) Трансформатор (Джулинка); (340762) Устат-
кування для підготовки техніки (компресор, газоаналізатор); (340778) Помпа для форсунок; (340779) Венти-
лятор (далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕЗнахОДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: 
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Покровська (вул. 50 років Жовтня), 3;
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (Чкалова), 1;
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (Чкалова), 1Б
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Л. Каденюка (Пархоменка), 12
Вінницька область, Бершадський район, с. Джулинка, вул. Промислова (вул. 60-річчя Жовтня), 11
Вінницька область, Бершадський район, с. Велика Кириївка, вул. Шевченка (вул. Леніна), 52а.

ПЕрЕЛіК 
нерухомого майна

Інв. № Назва Адреса розташування 
Загальна 

площа
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності 
та власник

340001, 
340088

Спиртосховище, спиртосхо-
вище (вузол денатурації)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

361,6 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340002 Прохідна зі складським при-
міщенням

Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

44,7 21519295 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340003, 
340061

Котельня, котельня (димова 
труба)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

963,6 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340004 Спиртовий цех, бродильне 
відділення (спиртовий цех)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

1395,94 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340005, 
340034

Механічна майстерня, підна-
віс механічної майстерні

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

191,4 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340006, 
340033, 
340053, 
340071

Деревообробна майстерня, 
піднавіс столярної майстер-
ні, навіс деревообробний, 
склад досок

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

928 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340007 Вузол антисептики Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

106 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340008 Трансформаторна підстанція Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

81,5 21517783 2224.3 Трансформатор-
ні станції та підстанції 
місцевих електромереж 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340009 Будівля насосної станції Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

36,6 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340010 Мазутно-насосна станція Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

61,2 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340011 Насосна, А Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1Б

9,2 27400690 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398160 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340012 Бардо-насосна станція Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Л.Каденюка 
(Пархоменка), 12

131,9 21518717 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398159 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340013 Гараж для вантажних авто-
мобілів

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

595,5 21517783 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340014, 
340032, 
340063

Склад ПММ, 
заправка, 
автозаправка ПРК

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

10,1 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340015 Матеріальний склад № 2 Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

254,1 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340016 Матеріальний склад № 2 
(склад хімічних засобів)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340017, 
340031, 
340038

прохідна №2, склад для 
металу; прохідна №2, склад 
для металу (склад для мета-
лу); прохідна №2, склад для 
металу (конюшня)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

397,2 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340018, 
340091

Адмінбудинок, 
адмінбудинок (резервуар-
вигреб), до складу входить 
протирадіаційне укриття, що 
не підлягає приватизації

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

598,9, 
з них 
112,0 
не під-
лягають 
привати-

зації

21517783 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміні-
стративних цілей інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340019 Прохідна завода №1 Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

50,4 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340020 Клуб Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Покровська, 3

418 1500402005204 1261.9 Будівлі для пу-
блічних виступів інші 

Інформаційна довідка 
221554737 від 26 26.08.2020

державна 
МРЕТС

340021 Водонасосна станція Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

60,3 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340022 Спиртовий цех, бродильне 
відділення (бродильне від-
ділення)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

1225 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340023 Артезіанська скважина, 54Х Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

8,6 21517783 2222.4 Водяні сверд-
ловини, колодязі, 
бювети 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340024 Цех вуглекислоти Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

289,4 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340025 Водооборотне відділення Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

8,1 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340077, 
340051

приймальня ємкість з еста-
кадою, приймальня ємкість 
з естакадою (приймальник 
мазуту)

Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

58,5 21519295 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340027 Відпускне відділення Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

50,3 21519295 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340028 Водонасосна станція Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

100,9 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340029 Котельня з насосним від-
діленням

Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

161,1 21519295 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340030 Мазутна насосна Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

28,1 21519295 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340076 Ємкість мазутна Вінницька обл., c. Джулин-
ка, вул. Промислова, 11

64,5 21519295 1252.2 Резервуари та 
ємності інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398040 від 07.06.2012

державна 
МРЕТС

340064 Градирня Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

94,4 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340035 Нежитлова будівля складу Вінницька обл., Бершад-
ський р-н, c. Велика Кириїв-
ка, вул. Шевченка, 52а

879,9 32122077 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398037 від 31.05.2012

державна

340036, 
340026

Солодовня, 
солодовня (павільйон)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

1654,9 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340037 Спиртовий цех, бродильне 
відділення (горілчаний цех)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

2537,06 21517783 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС
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Продовження таблиці

Інв. № Назва Адреса розташування 
Загальна 

площа
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності 
та власник

340058 спиртовий цех, бродильне 
відділення (басейн ре-
зервний)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

100 21517783 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340059 спиртовий цех, бродильне 
відділення (приймальник 
ставкової води)

Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

80,8 21517783 1999.9 Інші будівлі Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340090 Артезіанська скважина, 23Ц Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

11,7 21517783 2222.4 Водяні сверд-
ловини, колодязі, 
бювети 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340068 Склад-ангар №1 Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського (Чкалова), 1

653,7 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

340074 Склад ангар №2 Вінницька обл., м. Бер-
шадь, вул. Іполита Зборов-
ського, 1

556,7 21517783 1252.9 Склади та схо-
вища інші 

Свідоцтво про право власності 
САС 398161 від 05.07.2012

державна 
МРЕТС

ІНФОРМАЦІЯ 
про земельні ділянки

Назва Адреса розташування 
Площа 

земельної 
ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Джулинка, 
вул. Промислова, 11

1,1102 0520481600:01:002:0501 Для розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості

Інформаційна довідка 61109478 від 
10.06.2016. Рішення про державну ре-
єстрацію прав та обтяжень, індексний 
номер: 29990232 від 10.06.2016

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., Бершад-
ський р-н, с. Флорине, 
вул. Пархоменка, 12 

11,6635 0520485600:03:009:0010 Для розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості

Інформаційна довідка 54197142 від 
29.02.2016. Рішення про державну реє-
страцію 28495842 від 29.02.2016

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., Бер-
шадський р-н, с. Велика 
Киріївка, 
вул. Шевченка, 52а

0,1475 0520480900:03:003:0078 Для розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості

Витяг з реєстру речових прав 50319180 
від 20.12.2015. Рішення про державну ре-
єстрацію 27287970 від 20.12.2015

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., Бершад-
ський р-н, м. Бершадь, 
вул. І. Зборовського 
(Чкалова), 1

4,2275 0520410100:00:014:0251 Для розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості

Витяг з реєстру речових прав 46567463 
від 29.10.2015. Рішення про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень № 25209193 
від 12.10.2015

Земельна 
ділянка

Вінницька обл., Бершад-
ський р-н, м. Бершадь, 
вул. Покровська (50 років 
Жовтня), 3

0,0929 0520410100:00:014:0252 Для розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості

Витяг з реєстру речових прав 45488273 
від 12.10.2015. Рішення про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень № 25210399 
від 12.10.2015

інФОрМаЦія 
про договори оренди 

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована  

площа (м2)
Цільове призначення 

оренди
Реквізити договору оренди 

та термін його дії

Оренда плата  
за 1 м2 за місяць 

без ПДВ (грн)

1 ФОП Полінічук О. М. Нежитлові вбудовані 
приміщення

103,4 Розміщення їдальні № 622-НМ з 27.12.2007 по 21.11.2021 25,44

2 ФОП Козоріз Н. Б. Нерухоме майно 72,3 Торгівля непродоволь-
чими товарами

№ 981-НМ з 17.03.2011 по 17.03.2021 23,73

Договори оренди зберігають свою чинність згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає приватизації, а 
саме: протирадіаційне укриття площею 112,0 м2 (інв. № 340840), що розташоване в адміністративній будівлі 
(інв. № 340018). 

Інформація про балансоутримувача: 
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса 
електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами 
ДаТа Та Час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 29.10.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії ДЛя:
аукціону з умовами – 19 806 175,04 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 903 087,52 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 903 087,52 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 1 980 617,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 990 308,75 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 990 308,75 грн. 
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Бершадське МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту 

етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше 

ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 73 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття площею 112,0 
кв. м (інв. № 340840), яке розташоване в адміністративній будівлі інв. № 340018 з метою здійснення заходів 
по утриманню захисних споруд цивільного захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу 
цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012.

Для нового власника окремого майна Бершадського МПД ДП «Укрспирт» чинні договори оренди зберіга-
ють свою силу.
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, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного вне-
сків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій об-

ластях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій об-

ластях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 
18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: 

Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Покровська (вул. 50 років Жовтня), 3; 
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (Чкалова), 1; 
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (Чкалова), 1Б;
Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Л. Каденюка (Пархоменка), 12;
Вінницька область, Бершадський район, с. Джулинка, вул. Промислова (вул. 60-річчя Жовтня), 11;
Вінницька область, Бершадський район, с. Велика Кириївка, вул. Шевченка (вул. Леніна), 52а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Керівник Бершадського місця провадження діяльності та зберігання спирту 

ДП «Укрспирт» Стешенко Сергій Анатолійович, телефон 0674056818, адреса електронної пошти: dir.bersad@
ukrspirt.com. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій об-
ластях, адреса: м. Вінниця, вул.Гоголя,10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок 
(0432) 67-27-46.

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

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 29.09.2020 № 1045 
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-07-000003-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 198 061,75 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 99 030,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

99 030,88 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електро-

нного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по львівській, Закарпатській  
та волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна 
Суходільського місця провадження діяльності та зберігання спирту дп «Укрспирт»,  
що перебуває на балансі дп «Укрспирт» (код за ЄдРпОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: окреме майно суходільського місця провадження діяльності 

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(060015) Адміністративний корпус, А-2 (заг. пл. 654,6 кв.м), (060004) Спиртопідвал, Б-1 (заг. пл. 314,4 

кв.м), (060009) Зерновий склад, В-1 (заг. пл. 1233,3 кв.м),(060012) Котельня, Г-2 (заг. пл.587,1 кв.м),(060003) 
Насосна станція (мазутка), Д-1 (заг. пл. 54,2 кв.м),(060514) Блокпункт, Е-1 (заг. пл. 7,5 кв.м), (060515) Блок-
пункт, Є-1 (заг. пл. 7,5 кв.м), (060032) Автогаражі, Ж-1 (заг. пл. 449,5 кв.м), (060008) Котельня (пекарня), З-2 
(заг. пл. 312,6 кв.м), (060079) Очисні споруди, І-1 (заг. пл. 142,3 кв.м),(060014) Вбиральня, Й-1 (заг. пл. 8,1 
кв.м), (060005) Майстерня, Л-1 (заг. пл. 174,6 кв.м),(060011) Солодовня, М-3 (заг. пл. 1352,8 кв.м), (060007) 
Приміщення ректифікації, Н-3 (заг. пл. 773,7 кв.м), (060049) Приміщення м’якої варки, О-3 (заг. пл. 512,5 
кв.м), (060010) Цех підробки, П-1 (заг. пл. 46,5 кв.м), (060033) Будівля арочних споруд, Р-1 (заг. пл. 470,7 
кв.м), (060019) Бардяна яма, С-1 (заг. пл. 18,1 кв.м), (060002) Компресорна, Т-1 (заг. пл. 93,2 кв.м), (060021) 
Дворові споруди (Димова труба), (060025) Дворові споруди (Ємкість для солі), (060023) Дворові споруди 
(Ємкість для зерна), (060024) Дворові споруди (Ємкість для зерна), (060034) Дворові споруди (дорожнє по-
криття), (060029) Дворові споруди (Артскважина), (060512) Дворові споруди (Резервуар для мазуту), (060513) 
Дворові споруди (Резервуар для мазуту); (060017) Будівля стайня №1 (заг. пл. 1405,2 кв.м); (060022) Арт-
скважина; (060020) Дворові споруди (Огорожа, ворота), (060526) Резервуари для мазута, (060527) Резерву-
ари для мазута, (060036) Каналізація, (060037) Паромазутопровід, (060050) Газотраса на миючі, (060078) 
Огорожа цеху миючих рідин, (501942) Комплект дисків до млина МДГ-30, (501943) Кран 3-х ходовий фл.Ру 
1011ч.18бк, (501946) Сигналізація пожежна, (501944) Конденсатовідводчик ДУ 50, (501945) Конденсатовід-
водчик Ду 32, (501967) Конденсатовідводчик Ду 32, (060079) Очисні споруди, (060038) Щит силовий, (060040) 
Лінія розливу миючих засобів, (060044) Ємкість сивушне масло, (060045) Цистерна 24 м куб., (060046) Цис-
терна 24 м куб., (060051) Резервуар гарячої води, (060052) Резервуар гарячої води, (060053) Замочний чанок, 
(060054) Замочний чанок, (060055) Замочний чанок, (060056) Замочний чанок, (060057) Бункер на вигрузку 
(з баку), (060058) Бункер системи вент., (060059) Бункер солодов. прийому, (060060) Прийомний бункер, 
(060069) Ємкість 32 м куб. №2 ЄАФ, (060070) Ємкість 32 м куб. №4, (060075) Резервуар холодної води,(060076) 
Резервуар холодної води, (060080) Шкаф силовий, (060081) Компресор КЦЗ.8, (060082) Розпридільчий шкаф, 
(060083) Розпридільчий шкаф імп., (060084) Розпридільча шафа, (060085) Економайзер вод., (060086) Котел 
паровий, (060087) Котел паровий, (060088) Економайзер вод., (060089) Щит автомат, (060090) Щит автомат, 
(060091) Панелі щит. управл., (060092) Розприд. щити, (060093) Щит управління, (060094) Охолоджувач пари, 
(060095) Колектор пари, (060096) Шкаф розпридільчий, (060097) Шкаф розпридільчий, (060098) Щит роз-
придільчий, (060099) Щит електричний, (060100) Розпридільча шафа, (060101) Розпридільчий щит, (060102) 
Розпридільчий мікар, (060103) Ресивери 4-32 м кв., (060104) Насос паровий, (060105) Діараторна головка, 
(060106) Вентилятор ДНД-10, (060107) Трансформатор, (060108) Трансформатор силовий, (060109) Пульт 
управління, (060110) Електромотори, (060111) Магазин опорів, (060112) Електрозварюв. агрегат, (060113) 
Димосос, (060115) Шафа ШВВ-1, (060116) Зварюв. агрегат, (060117) Зварювальн. трансформ., (060118) 
Катодна станція, (060119) Станція управління, (060120) Зварюв. агрегат, (060121) Вентилятов ВЦП-5, (060122) 
Електростанція, (060123) Теплообмінник, (060125) Чанок подачі солоду, (060126) Дефлегматор ЕК, (060127) 
Епюрац. колона, (060128) Бункер 6 т., (060130) Прийомний бункер, (060131) Мірник спиртовий, (060132) 
Мірник спиртовий, (060133) Ємкість під ваги, (060134) Ємкість під ваги, (060135) Контрольний снаряд ВК-2, 
(060138) Автомат розгрузчик (БУМ), (060139) Мірник Т40ВНЦ, (060140) Насос АСВН-80, (060141) Шлюзний 
затвор, (060142) Дозатор, (060143) Насос Ш-40/4, (060145) Сепаратор бражки, (060146) Дезмембратор, 
(060147) Чанок замісу, (060148) Насос-АСВН-80, (060149) Бражна колона, (060151) Забірник пром. води, 
(060153) Бражний підігрівач (теплообмінник опалення), (060154) Насос 626-15-ВВН, (060155) Газовий лі-
чильник, (060156) Компресор, (060157) Бетономішалка, (060158) Станок ЕК-634, (060159) Вентилятор, 
(060160) Обладнання мініпекарні, (060161) Тістомісильна машина, (060162) Насос НВЦ 8/25,(060163) Дро-
билка ДДМ, (060164) Ел. двигун А51-280, (060165) Пресмакаронна машина, (060166) Насос К20/306 (мийка 
чанів), (060168) Теплообмінник, (060169) Дефлегматор Г-63 РК., (060171) Тістоділильна машина, (060172) 
Конденсатор Е10 м кв. БК, (060173) Насос ПДВ 16/20, (060174) Пресмакаронний, (060175) Дистилятор ДЕ-
10, (060176) Компресор, (060178) Насос ЕЦВ-10-63-110, (060179) Ростково-відбійна машина, (060180) На-
сос ЕЦВ 8х25х100, (060181) Котел газовий, (060182) Вакуум-насос без електродвигуна, (060183) Вентилятор 
ВВД 5, (060184) Насос ЕЦВ 10-63-110, (060185) Насос ФГ, (060187) Насос для викачки води, (060188) Насос 
ЕЦВ 8-16-140, (060189) Дробилка ДДМ-5, (060191) Пакувально-фасувальний апарат, (060192) Вентилятор 
ВДН 11.2, (060193) Живильний насос МV 817/E/3-400-50-2, (060194) Насос ЭЦВ-8-25-100, (060195) Насос 
ЗММS 32-20/40 (подачі бражки), (060196) Насос GruntFOS з електродвигуном (опалення), (060197) Миюча 
машина в комплекті, (060198) Насос ЕЦВ 10-63-110, (060199) Насос ЗМS-40-160/40, (060200) Насос DWO-
400, (060201) Насос ЗМ-40-200/5,5, (060202) Насос DWO-400, (060204) Вентилятор ВЦ 4,75 №12,5, (060205) 
Насос ЗМ50, (060206) Щит силовий, (060208) Насос DWO 200, (060210) Перетворювач-регулятор РР-10, 
(060211) Сепараторна машина МЄ-5, (060212) Насос водяний, (060213) Апарат високого тиску, (060214) 
Перетворювач-регулятор ПП-10, (060215) Насос WILO, (060216) Міні-електростанція Е2600S, (060217) Бе-
тономішалка, (060218) Пристрій плавного пуску MCD 3000 (55), (060219) Холодо-паротермальний агрегат, 
(060221) Клапан 25ч37 (38нж100), (060222) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н, (060223) Агрегат універсальний 
(аргонна зварка), (060224) Перетворювач частоти АТВ 31, (060225) Котел «Рівнетерм-56», (060227) Насос 
ЕЦВ 8х25х100, (060228) Насос АСВН-80, (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 СБ, (060230) Насос ВВН-3, 
(060231) Верстат деревообробний (стайня), (060232) Верстат фрезерний, (060233) Токарний станок ІМ63ДН, 
(060234) Магнітна колонка, (060235) Другий чанок замісу, (060236) Другий дезмембратор, (060237) Мішал-
ка (млин), (060238) Мішалка (млин), (060239) Норія 20, (060240) Норія 50, (060241) Фільтр річкової води, 
(060242) Токарний станок -16К-20, (060243) Річковий вузол (насоси 2 шт.), (060244) Маточник, (060245) Кис-
лотний бачок на дріжджі, (060246) Запасний бачок на патоку, (060247) Россиропник на патоку, (060249) Збір-
ник пром. води, (060251) Збірник сивушного масла, (060252) Колона кінцевої очистки,(060253) Промивач 
сивухи, (060254) Холодильник сивушного масла, (060255) Колектор водяний, (060256) Кип’ятильник епюра-
ційної колони (060257) Мірник ЕАФ (сив. масла), (060258) Мірник спиртовий, (060260) Дефлегматор кінцевої 
очистки, (060261) Конденсатор кінцевої очистки, (060262) Ловушка конден. БК., (060263) Конденсатор сепар. 
бражки, (060264) Ловушка сепарат. бражки, (060265) Мокра ловушка, (060266) Конденсатор епюраційної 
колони, (060267) Ловушка конденсатора епюрац. колони, (060268) Конденсатор рект. колони, (060269) Ло-
вушка конденсатора, (060270) Мокра ловушка конденс. РК, (060271) Насоси (замочка – 2 шт.), (060272) Во-
рушитель просяний, (060273) Ворушитель ячмінний, (060274) Насос просяний, (060275) Насос просяний, 
(060276) Насос ячмінний, (060277) Норія НЦ 20, (060278) Галерея складу, (060279) Вентилятор ВДН 11, 
(060280) Норія на вигрузку зеленого солоду, (060281) Транспортер зеленого солоду, (060282) Норія сухого 
солоду, (060283) Норія на вигрузку в силоси, (060285) Щит управління, (060286) Калорифер, (060287) Сито, 
(060289) Вентилятор очис. солоду, (060290) Транспортер на вигрузку сухого солоду, (060291) Бункер сухого 
солоду, (060292) Насос опалення, (060293) Соляні насоси, (060294) Соляні насоси, (060295) Натрієво коа-
нітр. фільтр, (060296) Натрієво коанітр. фільтр, (060297) Натрієво коанітр. фільтр, (060298) Натрієво коанітр. 
фільтр, (060299) Теплообмінник, (060300) Просіювач муки, (060301) Мішалки миючі, (060302) Мірник, (060303) 
Насос АСВН 80, (060304) Бочка на брагу, (060305) Ємкість 35 м куб. №1, (060306) Ємкість 35 м куб. №3, 
(060307) Мірник 2,491 м куб., (060308) Мірник 2,5 м куб., (060309) Мірник 0,75м куб., (060310) Мірник 0,75 м 
куб., (060311) Ємкість 100 м куб. №6, (060320) Насос АСВН-80, (060321) Насос АСВН-80, (060324) Наванта-
жувач КШП, (060325) Авторозгрузчик (БУМ), (060326) Електрощит, (060328) Завальний бункер, (060329) 
Норія НЦ, (060330) Галерея складу, (060331) Холодильник спирту, (060332) Холодильник ЕАФ, (060333) 
Кип’ятильник РК, (060334) Кип’ятильник БК, (060335) Насос ФГ-57/9 (для перекачки бражки), (060336) Дрож-
жанка, (060337) Автомат розгрузчик БУМ, (060338) Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081, (060339) Електро-
двигун 11/100 4АМ-160 61081, (060340) Мотор-редуктор 1МЦ С-100 Н-56, (060341) Мотор-редуктор 1МЦ 
С-100 Н-35, (060342) Мотор-редуктор 1МЦ С-100 Н35, (060344) Електродвигун 11/1000 НАМ-160 6 1081, 
(060345) Насос WILO MWI 1611-3/25/6/3-400-50-2, (060346) Табло дублююче (бункерні ваги), (060347) Авто-
матичний механізм відкривання брами, (060348) Котел димогарний «Універсал» 1 компл., (060349) Машина 
пакувальна УМТ, (060350) Редуктор ТСН, (060351) Пристрій ПЗНУЕ-1, (060352) Пристрій ПЗНУЕ-1,(060353) 
Пристрій ПЗН-УЕ-1, (060355) Спец. шафа РДУКА50х35 (ГРП), (060356) Електропневматичний перетворювач 
ЕРС-30/20, (060357) Насос CDLF-8-60 ЕХ, (060358) Деаратор, (060359) Мотор-редуктор, (060360) Прес ма-
каронний, (060361) Насос ЦНСк-5/100, (060362) Водопідготовчий компл. 6,0 м куб./год., (060363) Мотор-
редуктор, (060364) Насос ВВН1-0,75 без двигуна, (060365) НасосЗМ 40-200/7,5-А, (060366) Насос ЕВАRA 
ЗМ-40/200-7,5, (060367) Живильний насос 5,5 кВт, (060368) WILLO-МН 14-03-1/Е/3-400-50-2, (060369) На-
сос ЗМ 40-160/4,0, (060370) Насос WILQ МYI 1819-1/25-400-50-2, (060371) Конденсаторна установка 200 
кВар 0,4 кВ, (060372) Станція Каскад К-(30-100)-А, (060373) Насос ВВН1-0,75, (060376) Телефакс, (060390) 
Комп’ютер Pentium, (060391) Комп’ютер 586, (060393) Електрошліф. машинка, (060395) Комплект апгрейду/
Комп’ютер PIII/, (060397) Комп’ютер Pentium-III в комплекті, (060400) Комп’ютер CELERON в комплекті, 
(060401) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060403) Контроллер управління (м’яка варка), (060405) Газовий 
хроматограф Кристал 2000М, (060406) Росходомір-лічильник ел-магн. «Взлет ЭРУ», (060413) Комп’ютер 
Celeron в комплекті, (060417) Комп’ютер в Sempron комплекті, (060428) Комп’ютер в комплекті, (060430) 
Ксерокс БФП Capop MF4018, (060474) Восьмиканальний модуль вводу сигналу, (060475) Восьмиканальний 
модуль вводу сигналу, (060476) Чотирьохканальний модуль аналового виходу, (060477) Модем CSM, (060478) 
Генератор водню, (060480) Мельниця дискова гомогенізируюча МГД-30, (060482) Автоматизована система 
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комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ), (060483) Контактор КТИ-5265 265А, (060484) Таль ручна г/п-3.0тн 
Н-12,0м, (060485) Насос ЗМ 40-200-7,5, (060486) Дистилятор електричний Д-5 «Мікромед», (060487) Піно-
ловушка, (060488) Гідрозатвор, (060489) Клапан 25Ч37НЖ-100, (060493) Клапан 25Ч38НЖ-80, (060494) Кла-
пан 25Ч38НЖ-50, (060496) Насос WILO MWI 1611, (060497) Насос ВВН1-0,75, (060498) Перетворювач витрат 
е/м ПРЕМ-80ГС, (060503) Насос ВВН-1-075 без двигуна, (060516) Ємкість 24 м куб.,(060517) Ємкість 24 м 
куб., (060518) Цистерна 15 м куб., (060519) Цистерна 15 м куб. (060528) Бродильні чани,(060529) Бродильні 
чани, (060530) Бродильні чани, (060531) Бродильні чани, (060532) Бродильні чани, (060533) Бродильні чани, 
(060534) Бродильні чани, (060535) Бродильні чани, (060536) Бродильні чани, (060537) Бродильні чани, (060538) 
Замочний чанок, (060539) Замочний чанок, (060540) Ферментери, (060541) Ферментери, (060542) Рекколо-
на, (060543) Рекколона, (060544) Міксіори, (060545) Міксіори, (060546) Міксіори, (060547) Міксіори, (060548) 
Міксіори, (060549) Міксіори, (060550) Міксіори, (060551) Міксіори, (060552) Міксіори, (060553) Міксіори, 
(060554) Підігрівач бражки, (060555) Підігрівач бражки, (060556) Дефлегматор г-31,5 БК., (060557) Дефлег-
матор г-31,5 БК., (060558) Дріжжанки, (060559) Дріжжанки, (060560) Дріжжанки, (060561) Дріжжанки, (060562) 
Кондиціонери, (060563) Кондиціонери, (060564) Насос ВВН 1-075, (060565) Насос ВВН 1-075, (060566) На-
сос DWO-400, (060567) Насос DWO-400, (060568) Насос DWO-400, (060569) Насос DWO-400, (060570) Насоси-
дозатори, (060571) Насоси-дозатори, (060572) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110, (060573) Мотор-
редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110, (060574) Насос ВВО 0,75/0,4, (060575) Насос ВВО 0,75/0,4, (060576) 
Мішалки на дріжджанки, (060577) Мішалки на дріжджанки, (060578) Мішалки на дріжджанки, (060579) Мішал-
ки на дріжджанки, (060580) Мішалки на дріжджанки, (060581) Дикантатори, (060582) Дикантатори, (060583) 
Дикантатори, (060584) Вакуум-переривач, (060585) Вакуум-переривач, (060586) Вакуум-переривач, (060587) 
Вакуум-переривач, (060588) Вакуум-переривач, (060589) Вакуум-переривач, (060590) Вакуум-переривач, 
(060591) Вакуум-переривач, (060592) Ємкість сухого солоду, (060593) Ємкість сухого солоду, (060594) Шлю-
зовий дозатор, (060595) Шлюзовий дозатор, (060596) Насоси ФГ-57/9, (060597) Насоси ФГ-57/9, (060600) 
Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230, (060601) Насоси дозатори PDE DLX CC/M 2-10230, (060608) Бун-
керні ваги ВБ-30004, (060609) Бункерні ваги ВБ-30004, (060614) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060615) 
Комп’ютер Celeron в комплекті, (060616) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060638) Солодові грядки, (060639) 
Солодові грядки, (060640) системний блок IT-Block G5400 Work, (060642) системний блок IT-Block G5400 
Work, (060026) Діараторний бак, (060375) Мотопомпа, (060379) Електром’ясорубка, (060381) Фотокалори-
метр НДК 3, (060382) Мікроскоп, (060383) Метршток, (060385) Лічильник газовий РГ 600, (060386) Барна 
стійка, (060389) Лічильник LZQM, (060398) Обчислювач об’єму газу «Універсал», (060399) Шафа сушильна 
електрична лабораторна, (060402) Стіл заказний, (060408) Контролер РН-метр, (060410) Лічильник водяний 
ТВСх12 мод.80, (060415) Ваги електричні лабораторні АР АХIS 1 шт., (060418) Лічильник КС 45 – ефіри, 
(060419) Лічильник КС-45, (060425) Лічильник газу G-250ЛГ-К-100, (060426) Ваги електричні аналітичні 
ANG200C AXIS, (060429) Датчик тиску, (060431) Фотоколориметр КФК-2МП, (060432) Водолічильник 
СВТУ11В(М2), (060433) Електромагнітний витратомір «Взлет» ЕРСВ-510, (060461) Меблева стінка, (060462) 
Офісні меблі, (060463) Набір меблів 1 компл., (060464) Набір меблів 1 компл., (060465) Набір офісних меблів, 
(060466) Набір меблів, (060467) Набір меблів, (060468) Набір меблів, (060469) Газова плита, (060470) Апарат 
сушильний лабораторний, (060472) Водолічильник СВТУ11В(М2), (060491) Домкрат рейковий ДР 16.0 в/п, 
(060495) Датчик диф. тиску NPT, (060499) Авт. вимикач захисту двиг. 11SM2A, (060500) Авт. вимикач 3RV1031-
4GA10, (060501) Вимикач 3RV1042-4KA10, (060502) Електромагн. витратомір ПРЕМ Ду80, (060504) Обчис-
лювач об’єму газу «Універсал-02», (060505) Перетворювач тиску РС-28, (060602) Ротаметр, (060603) Рота-
метр, (060604) Ротаметр, (060605) Ротаметр, (060607) Вологомір, (060610) Лічильник водяний ТВСх12 
мод.100, (060611) Лічильник водяний ТВСх12 мод.100, (060612) Вбудована поверхня «Арістон», (060613) 
Вбудована поверхня «Арістон», (060619) Морозильне устаткування FAL-056-7, (060620) Морозильне устат-
кування FAL-056-7, (060621) Перетворювач тиску SEN-8601 B075, (060622) Перетворювач тиску SEN-8601 
B075, (060623) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060624) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060625) 
Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060626) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060627) Перетворювач 
тиску SEN-8601 B025, (060628) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060629) Перетворювач тиску SEN-8601 
B025, (060636) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060637) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060641) 
монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1, (060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1, (060018) Ємкість 
спиртопідвал №5, (060028) Воздухопідготовка, (060061) Бак на сіль, (060436) Прицеп до а/м КАМАЗ №49-76, 
(060437) Трактор ЮМЗ-6, (060439) Автокран КС- 4574, (060441) Самонавантажувач, (060442) Екскаватор ЕП 
2628, (060444) Гноєрозкидач, (060446) Прицеп тракторний, (060447) Фургон 828, (060448) Причіп цистерна, 
(060458) Буртовкладочна машина (гусеничний трактор), (060459) Причіп ГКБ 8350 до а/м, (060460) Причіп-
розпуск ПР 1-Р-5, (060598) Навантажувач (КШП), (060599) Навантажувач (КШП), (060440) Автомобіль УАЗ 
3303, (060445) Автомобіль ГАЗЕЛЬ, (060450) Автомашина МАЗ-500, (060451) Автом. ЗІЛ-130, (060453) Автом. 
САЗ-3507, (060454) Автом. САЗ 3508, (060455) Автом. ЗІЛ 130, (060456) Автомашина бензовоз, (060457) 
Автомашина ВОЛЬВО, (060630) Автомашини Фольксваген, (060631) Автомашини Фольксваген, (060634) 
КАМАЗ-5320, (060635) КАМАЗ-5320 (далі – Об’єкт приватизації). 

МісЦЕЗнахОДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Львівська область, Бродівський район, с. Суходоли, 
вул. Заводська, 36; Львівська область, Бродівський район с. Суходоли; Львівська область, Бродівський район, 
с/р Пониковицька, «За селом» урочище 4.

Перелік нерухомого майна

Інв. № Назва Адреса розташування Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер 

Функціональне вико-
ристання

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності та 

власник

060015 Адміністратив-
ний корпус, 
А-2, до складу 
входить проти-
радіаційне 
укриття, що не 
підлягає при-
ватизації

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

806,6 м2, 
з них 

152,0 м2 
не підля-

гають при-
ватизації 

2070563346203 1220.5 
Адміністративно-
побутові будівлі помис-
лових підприємств 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060004 Спиртопідвал, 
Б-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

314,4 2070563346203 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060009 Зерновий 
склад, В-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

1233,2 2070563346203 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060003 Насосна станція 
(мазутка), Д-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

54,2 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060032 Автогаражі, Ж-1 Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

449,5 2070563346203 1242.1 Гаражі наземні Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060008 Котельня (пе-
карня), З-2

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

312,6 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060079 Очисні спору-
ди, І-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

142,3 2070563346203 2999.9 Інші інженерні 
споруди 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060005 Майстерня, Л-1 Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

174,6 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060011 Солодовня, М-3 Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

1352,8 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060007 Приміщення 
ректифіка-
ції, Н-3

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

773,7 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060049 приміщення 
м’якої варки, 
О-3

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

512,5 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060010 Цех підробки, 
П-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

46,5 2070563346203 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової про-
мисловості 

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060033 Будівля арочних 
споруд, Р-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

470,7 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060002 Компресор-
на, Р-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

93,2 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060017 Будівля стайня 
№ 1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с/р Пониковицька, “За селом” 
урочище, 4

1405,2 2070009546203 1271.1 Будівлі для тва-
ринництва

Витяг з реєстру речових прав 
206849267 від 15.04.2020

Державна 
МРЕТС

060019 Бардяна яма, 
С-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

18,1 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060515, 
060514

Блокпункт, Є-1, 
Блокпукнт, Е-1

Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

15,0 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060014 Вбиральня, Й-1 Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

8,1 2070563346203 1999.9 Інші будівлі Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

060012 Котельня, Г-2 Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36

587,1 2070563346203 1274.6 Господарські 
будівлі

Витяг з реєстру речових прав 
206959436 від 16.04.2020

Державна 
МРЕТС

інФОрМаЦія 
про земельні ділянки

Назва Адреса розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на 
право користування земель-
ною ділянкою, інформація 

про обтяження

Земельна 
ділянка

Львівська обл., Бродівський 
р-н, с. Суходоли, вул. За-
водська, 36

0,0904 4620385800:21:002:0005 Для обслуговування виробничих будівель та споруд Витяг ЕАЕ№917895 від 
23.09.2013

Земельна 
ділянка

Львівська обл., Бродівський 
р-н, с. Суходоли, вул. За-
водська, 36

3,8881 4620385800:21:001:0013 Для обслуговування виробничих будівель та споруд Витяг ЕАЕ№917888 від 
23.09.2013

Земельна 
ділянка

Львівська обл., Бродівський 
р-н, с. Суходоли

0,1658 4620385800:21:001:0014 Для ведення підсобного сільського господарства Витяг ЕАЕ№917882 від 
23.09.2013

Земельна 
ділянка

Львівська обл., Бродівський 
р-н, с/рада Пониковицька

0,3177 4620385800:16:005:0006 Для розміщення та експлуатації основних підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та іншої промисловості

Витяг з реєстру речових 
прав на нерухоме майно № 
109879928 від 04.01.2018

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає приватизації, а 
саме:

протирадіаційне укриття площею 152,0 м2 (інв. № 060646), що розташоване в підвальному приміщенні ад-
міністративного корпусу А-2 (інв. № 060015).

Інформація про балансоутримувача: 
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса 
електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДаТа Та Час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 30.10.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна Об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 21 674 077,24 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 837 038,62 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 837 038,62 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 2 167 407,72 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 083 703,86 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 083 703,86 грн. 
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Суходільське МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спир-

ту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше 

ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2 місяців не менше 44 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття, яке розташоване 
в підвальному приміщенні адміністративного корпусу А-2, з метою здійснення заходів по утриманню захисних 
споруд цивільного захисту відповідно до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України 
№5403-VI від 02.10.2012.
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, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного вне-
сків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Во-

линській областях
Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Во-

линській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна
Валюта рахунка – долари сШа та євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
 Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 
18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, 
с. Суходоли, вул. Заводська, 36; с. Суходоли; с/р Пониковицька, «За селом» урочище 4. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Суходільського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт» Дідик Богдан Васильович, тел. 067 777 04 02.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Теле-
фони для довідок (032) 261-62-14.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-28-000006-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 216 740,77 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108 370,39 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

108 370,39 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності –  
будинку (забійний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива (вул. Крупської), 10 
та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» (код за ЄдРпОУ 00378750)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  виробничий будинок (забійний цех) загальною площею 
93,0 м2.
Місце зна хо дження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива (вул. Круп-

ської), 10.
Назва ба лан со ут римувача: Закрите акціонерне товариство «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), 

адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в стані припинення з 
03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа 
№ П/811/1541/14

Відомості про об’єкт:

Назва Адреса  
розташування

Загаль-
на пло-
ща, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо-
нальне 

викорис-
тання

Підстава виникнення права власності Форма власності 
та власник

Виробничий 
будинок  
(забійний цех)

Кіровоградська обл., Го ло ва-
нів сь кий р-н, смт Го ло ва нівськ, 
вул. Щас лива (вул. Крупської), 10

93,0 1662389835214 Не ви-
користо-
вується

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо 
державного майна, серія та номер: 10-15-4850, виданий 
12.03.2018, видавник: Фонд державного майна України 

Державна, Фонд 
державного май-
на України



5відомості
приватизації

№ 48 (1328) 30 вересня 2020 року

Об’єкт являє собою окремо розташовану одноповерхову будівлю пло-
щею 93,0 м2; фундаменти бутові, стіни із черепашника, покрівля шиферна, 
перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; інженерні комунікації 
відсутні. Рік побудови – 1960. Тривалий час не використовується, потре-
бує ремонту.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-
лена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, що відповідно до дер-
жавного акта на право постійного користування землею серія КР № 0008 
передана акціонерному товариству «Голованівський хліб».

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його 
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта державної власності – виробничого будинку (за-
бійний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» (код 
за ЄДРПОУ 00378750), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта державної власності – виробничого будинку (за-
бійний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щас-
лива (вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський 
хліб» (код за ЄДРПОУ 00378750), повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 952,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 476,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 476,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 695,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 847,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 847,60 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у 
сумі 3 495,00 грн (три тисячі чотириста дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) 
протягом 30 кален дарних днів з моменту укладення договору купівлі-
продажу об’єкта державної власності – виробничого будинку (забійний 
цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: Кіро-
воградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» 
(код за ЄДРПОУ 00378750).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти

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

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

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

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

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

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Круп-
ської), 10.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина Во-
лодимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса 
електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 21.09.2020 № 12/01-211.

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

UA-AR-P-2020-01-08-000009-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) кален дарних днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 369,52 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 184,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 184,76 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

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

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну ванн h я об’єкта приватизації, його місце зна хо дження:  
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 
(незавершене будівництво) літ. а-1, веранда літ. а-1, 
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,  
підвал літ. Б’, що розташований за адресою:  
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, 
повернений за рішенням суду у державну власність.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
в житловому будинку виконані фундамент із бетонних блоків, зовнішні 

та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх 
стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове перекрит-
тя із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога відсутня, відсутні 
оздоблювальні роботи, віконні та дверні заповнення, санітарно-технічне 
та електротехнічне устаткування та прилади;

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

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

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

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 43 %;
господарчої будівлі літ. Б – 50 %;
підвалу літ. Б’ – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. 

Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-

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

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

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 листопада 2020 
року.

Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умова-
ми; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-
говою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

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

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

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

шого подання цінових пропозицій – 10 040,65 грн.
розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ви-
трати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 8 200,00 грн без урахування 
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

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

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

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

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

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

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

перераховуються кошти).

Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)226 07 75.

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

Юлія Миколаївна, (061)226 07 75, reform4_23@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено 

віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо об’єкта 
приватизації, переглянути її можливо за посиланням: http://vdr.spfu.gov.
ua/Products/Files/#1.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 22.09.2020 
№ 12/1-327.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h   
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 
(незавершене будівництво) літ. а-1, веранда літ. а-1, 
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,  
підвал літ. Б’, що розташований за адресою:  
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9,  
повернений за рішенням суду у державну власність.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетонних блоків, зо-

внішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням 
зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове пе-
рекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога відсутня;

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

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

Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних 
блоків, по підвалу виконані стіни із бетонних блоків. У фундаменті госпо-
дарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетону корінням дерев 
та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту спосте-
рігаються значні тріщини та місцями руйнування.

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

Роботи з консервації не виконувались.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б’ – 50 %.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. 

Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-

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

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

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 листопада 2020 
року.

Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умова-
ми; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-
говою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

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

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

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

шого подання цінових пропозицій – 10 433,95 грн.
розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна 

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

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

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

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

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

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

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

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

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

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

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

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

Юлія Миколаївна, (061) 226 07 75, reform4_23@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено 

віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо об’єкта 
приватизації, переглянути її можливо за посиланням: http://vdr.spfu.gov.
ua/Products/Files/#1591.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 22.09.2020 № 12/1-326.

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

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

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

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

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

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

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж  
об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
нежитлової будівлі – адміністративного будинку  
загальною площею 378,2 м2, що знаходиться за адресою: 
Тернопільська область, м. Бережани, вул. Руська, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля – 
адміністративний будинок загальною площею 378,2 м2.
Місце зна хо дження: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Руська, 2.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Терно-

пільській області (код ЄДРПОУ 02362374, місце зна хо дження ба лан со-
ут римувача і контактні дані: вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, 46001, 
тел. (0352) 52-50-31).

Відомості про об’єкт приватизації:

Назва Адреса роз-
ташування 

За-
гальна 
площа 
(м2)

Реєстра-
ційний 
номер

Функціональ-
не викорис-

тання

Підстава 
виникнення 
права влас-

ності

Форма власності 
та власник

Нежитлова будів-
ля – адмі ніст ра-
тивний будинок 
загальною пло-
щею 378,2 м2

Тернопіль-
ська область, 
м. Бережани, 
вул. Русь-
ка, 2

378,2 18824665 Адміністра-
тивне, для 
розміщення 
офіса, закла-
ду торгівлі

Свідоцтво від 
14.05.2007 
серія ЯЯЯ 
№588294

Державна; Держава 
Україна, в оперативно-
му управлінні Головного 
управління статистики 
у Тернопільській області

Відомості про земельну ділянку:
Назва Адреса роз-

ташування 
Площа 
земе ль-
ної ділян-
ки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призна-
чення земельної 
ділянки

Форма власності, підстава 
на право користування зе-
мельною ділянкою, інфор-
мація про обтяження

Нежитлова 
будів ля – адмі-
ніст ративний 
будинок загаль-
ною площею 
378,2 м2

Тернопіль-
ська об-
ласть, м. Бе-
режани, 
вул. Русь-
ка, 2

0,1059 6120410100:04:005:0173 Для будівництва 
та обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого са-
моврядування

Державна власність; 
Державний акт на право 
постійного користування 
від 16.05.2007 серія ЯЯ 
№ 296604; Інформація про 
обтяження не зареєстрована

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини 
не укладались.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта приватизації – нежитлової будівлі – адміністратив-
ного будинку загальною площею 378,2 м2 здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації – нежитлової будівлі – адміністратив-
ного будинку загальною площею 378,2 м2 має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків 
підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
аукціону без умов – 198 957,74 грн (сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят сім грн 74 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 478,87 грн (дев’яносто 

дев’ять тисяч чотириста сімдесят вісім грн 87 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 99 478,87 грн (дев’яносто дев’ять тисяч 
чотириста сімдесят вісім грн 87 коп.) без урахування ПДВ.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану 
вартість.

розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожного 
із способів продажу:

аукціону без умов – 19 895,77 грн (дев’ятнадцять тисяч вісімсот 
дев’яносто п’ять гривень 77 копійок) без урахування ПДВ;

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 947,89 грн (дев’ять тисяч 
дев’ятсот сорок сім гривень 89 копійок) без урахування ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 9 947,89 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот 
сорок сім гривень 89 копійок) без урахування ПДВ.

розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 
копійок).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

у національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування 
гарантійного внеску)

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

надійшли кошти).
ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок № UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України»
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Тернопіль-

ська область, м. Бережани, вул. Руська, 2.
Відповідальна особа: Цепліцька Мирослава Богданівна, тел. (098) 

241-54-76.
Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48.

Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; e-mail: 
ternopil@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: –.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-09-07-000001-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 989,58 грн (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят 

дев’ять гривень 58 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 994,79 грн (дев’ятсот дев’яносто 

чотири гривні 79 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 994,79 грн (дев’ятсот дев’яносто чо-
тири гривні 79 копійок).

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

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

ПОЛТАВСЬКА та СУмСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
(адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: 
полтавська обл., смт диканька, вул. пушкіна, 2а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2.
Місце зна хо дження: Полтавська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Полтав-

ській області (код ЄДРПОУ 02361892) за адресою: м. Полтава, вул. Пуш-
кіна, 103. Телефони для довідок: (0532) 60-94-80, 50-23-56.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва
Адреса 

розташу-
вання

За-
гальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо-
нальне вико-

ристання

Підстава виникнення 
права власності

Форма влас-
ності та влас-

ник

Нежитлова бу-
дівля (адмін-
будинок) 
загальною 
площею 
215,6 м2

Полтав-
ська обл., 
смт Ди-
канька, 
вул. Пуш-
кіна, 2а

215,6 2159229653210 Не викорис-
товується 
за своїм 
функціональ-
ним призна-
ченям

Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно, серія та номер: 
б/н, виданий 30.09.2008, 
Виконавчий комітет Ди-
канської селищної ради

Державна; 
Державна 
служба статис-
тики України, 
код ЄДРПОУ: 
37507880

Нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 зна-
ходиться за адресою: Полтавська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а, 
ба лан со ут римувач – Головне управління статистики у Полтавській області. 
Нежитлова будівля (адмінбудинок) збудована до 1917 року, знаходиться 
на центральній вулиці смт Диканька. Нежитлова будівля (адмінбудинок) 
висотою 4,40 м збудована з цегли, фундамент цегляний, покрівля – ши-
фер, перекриття дерев’яне, підлога – цемент. У будівлі є газове опалення 
(котел), водопровід та каналізація відсутні.

Відомості про земельні ділянки:

На
зв

а Адреса 
розташу-

вання

Площа 
зе-

мельної 
ділян-
ки, м2 

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове 
призна-
чення 

земельної 
ділянки

Форма власності, підстава на право корис-
тування земельною ділянкою, інформація 

про обтяження

Зе
ме

ль
на

 д
іл

ян
ка

Полтав-
ська обл., 
Дикан-
ський р-н, 
смт Ди-
канька, 
вул. Пуш-
кіна, 2а

500 5321055100:30:004:0038 Землі гро-
мадської 
забудови

Комунальна власність; Державний акт на 
право постійного користування земельною 
ділянкою від 28.08.2007 ЯЯ 225415, влас-
ник: Диканська селищна рада, код ЄДРПОУ 
21046503, правокористувач: Головне 
управління статистики У Полтавській облас-
ті, код ЄДРПОУ 02361892, обтяження прав 
на земельну ділянку не зареєстроване 

Перелік майна, яке передане в оренду, 
станом на 21.09.2020

№ 
з/п Орендар

Назва 
об’єкта 
оренди

Орен-
дова 

площа 
(м2)

Цільове призначення оренди
Реквізити до-

говору оренди та 
термін його дії

Орендна 
плата за 
1 м2 за 

місяць без 
ПДВ (грн)

1 Фізична особа – 
підприємець 
Величко Г. І.

Нежитлове 
приміщення

42,4 Розміщення торговельного 
об’єкта з продажу продо-’єкта з продажу продо-єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

№ 57/14-н 
від 21.07.2014, 
діє до 20.05.2021

505,27

2 Фізична особа – 
підприємець 
Кокоєва Г. Г

Нежитлове 
приміщення

 59,3 Розміщення торговельного 
об’єкта з продажу поліграфіч-’єкта з продажу поліграфіч-єкта з продажу поліграфіч-
ної продукції та канцтоварів

№ 61/11-н 
від 09.09.2011, 
діє до 09.06.2021

535,62

3 Фізична особа – 
підприємець 
Яресько В. А. 

Нежитлове 
приміщення

53,75 Побутове обслуговування на-
селення

№ 9/19-н 
від 05.02.2019, 
діє до 05.01.2022

333,91

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 жовтня 2020 року
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – нежит-
лової будівлі (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: 
Полтавська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а здійснюється відповід-
но до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової 
будівлі (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: Полтав-
ська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 533,04 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 266,52 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 266,52 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 53,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 26,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 26,65 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: Полтав-
ська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а).

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Account:№UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська 

обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а.
Телефон (0532)500756, E-mail:polgus@pl.ukrstat.gov.ua. Відповідальна 

особа: Плохотнюк Ольга Станіславівна.
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Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Телефон для довідок (0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
21.09.2020 № 1232.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-07-01-000001-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 кален дарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 5,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2,67 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по полтавській та Сумській областях про продаж 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, 
що розташований за адресою: полтавська обл., 
диканський р-н, с. діброва, вул. Новоселівська, 1б

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2.
Місце зна хо дження: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, 

вул. Новоселівська, 1б.
Назва ба лан со ут римувача: ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 00845878), 

Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва (на даний час не працює).
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
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Витяг з Єдиного реєстру об’єктів дер-
жавної власності щодо державного май-
на, серія та номер:10-61-3633, виданий 
24.02.2020, видавник: Фонд державного 
майна України; Свідоцтво про право 
власності, серія та номер: ЯЯЯ№065033, 
видане 19.01.2005, Виконавчим коміте-
том Чапаєвьскої сільської ради; Рішення 
Чапаєвської сільської ради 5 сесії 7 
скликання від 12.06.2016 «Про перейме-
нування вулиць населених пунктів» 

Державна; 
Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного 
майна України 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Нежитлова будівля (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2. 
Група капітальності – III. Елементи будівлі: фундамент – бетон стрічковий, 
стіни – цегла, перегородки дерев’яні, бетонні, перекриття дерев’яне, по-
крівля – азбестоцементні листи, вікна та двері прості. Інженерні комуніка-
ції – опалення, водопостачання, каналізація та електрообладнання – від-
сутні. Загальний стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташо-
ваний об’єкт не відводилась, встановлення меж в натурі (на місцевості) 
не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку: відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової 
будівлі (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташова-
ний за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Но-
воселівська, 1б, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової бу-
дівлі (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новоселів-
ська, 1б, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 132530,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 66265,00 грн (без урахуван-

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

шого подання цінових пропозицій – 66265,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13253,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6626,50 грн (без урахування 

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

шого подання цінових пропозицій – 6626,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової бу-

дівлі (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташований за 
адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новоселівська, 
1б зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта привати-
зації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, 
в розмірі 3680,00 грн (три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) у 
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (продуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташова-
ний за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Ново-
селівська, 1б).

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська 

обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б. Відповідальна 
особа: Таран Руслан Федорович, тел. 050-104-08-00.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Телефон для довідок (0532)500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 18 
вересня 2020 р. № 1226.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000020-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 кален-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
28 кален дарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1325,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 662,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 662,65 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по полтавській та Сумській областях про продаж 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу, 
що розташований за адресою: полтавська обл.,  
диканський р-н, с. дячкове, пров. Центральний, 5

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  склад.
Місце зна хо дження: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, 

пров. Центральний, 5.
Назва ба лан со ут римувача: ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 00845878), 

Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва (на даний час не працює).
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
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Об’єкт 
не ви ко-
рис то-
ву єть ся 
за своїм 
функ ціо-
наль ним 
приз на-
чен ням

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної влас-
ності щодо державного майна, серія та номер:10-
61-3633, виданий 24.02.2020, видавник: Фонд 
державного майна України; Свідоцтво про право 
власності, серія та номер: ЯЯЯ № 065026, видане 
19.01.2005, Виконавчим комітетом Чапаєвьскої 
сільської ради; Технічний паспорт від 26.11.2019 
номер 848, виготовлений ТОВ «Бюро технічної 
інвентаризації міжрегіо наль не»

Державна; 
Регіо наль-
не відділення 
Фонду дер-
жавного майна 
України по 
Полтавській та 
Сумській об-
ластях

Одноповерхова будівля – склад загальною площею 312,5 м2. Елементи 
будівлі: фундаменти – цегла, стіни – цегла, шлакобетон, дерев’яні опо-
ри, перекриття – дерево, покрівля – шифер, підлога відсутня, прорізи 
дерев’яні. Інженерні комунікації – відсутні. Фактичний стан об’єкта – не-
задовільний, експлуатація елементів будівлі можливе лише за умови про-
ведення капітального ремонту.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташо-
ваний об’єкт, не відводилась, встановлення меж в натурі (на місцевості) 
не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу, 
що розташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Центральний, 5, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу, що роз-
ташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. 
Центральний, 5, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 70000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 35000,00 грн (без урахуван-

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

шого подання цінових пропозицій – 35000,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3500,00 грн (без урахування 

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

шого подання цінових пропозицій – 3500,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу, 

що розташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Центральний, 5, зобов’язаний від дати переходу права влас-
ності забезпечити:

компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта при-
ватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-
продажу, в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) 
у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахун-
ків за придбаний об’єкт малої приватизації – окремого майна – складу, 
що розташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Центральний, 5).

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська 

обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. Центральний, 5. Відповідальна 
особа: Негляд Максим Михайлович, тел. 099-330-23-41.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відді-
лення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Телефон для довідок (0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 18 
вересня 2020 р. № 1227.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000026-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 кален-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
28 кален дарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 700,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 350,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, 
що розташована за адресою: полтавська обл., Кобеляцький 
р-н, с. лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля.
Місце зна хо дження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна 

Сокілка, вул. Степова, 26.
Ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса роз та шу-
вання

За
га

ль
на

 
пл

ощ
а 

(м
2 )

Ре
єс

тр
ац

ій
-

ни
й 

но
ме

р Функ ціо-
наль не 

ви ко рис-
тан ня

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля

Полтавська обл., 
Кобеляцький 
р-н, с. Лівобе-
режна Сокілка, 
вул. Степова, 26

15
1,

3

21
02

17
77

53
21

8 Об’єкт 
не ви ко-
рис то ву-
єть ся

Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності 
щодо державного майна, серія 
та номер:10-15-9913, виданий 
22.05.2020, видавник: Фонд 
державного майна України

Державна; Регіо наль-
не відділення Фонду 
державного майна 
України по Полтав-
ській та Сумській 
областях

Одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 151,3 м2. Група 
капітальності – II. Елементи будівлі: фундамент цегляний стрічковий, стіни 
цегляні, перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрів-
ля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, вікна дерев’яні (частково 
демонтовані), двері дерев’яні (частково демонтовані). Інженерні комуні-
кації – опалення, водопостачання, каналізація та електрообладнання – 
відсутні. Загальний стан об’єкта – задовільний.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташо-
ваний об’єкт не відводилась, встановлення меж в натурі (на місцевості) 
не виконувалося.



8 відомості
приватизації

№ 48 (1328)30 вересня 2020 року

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, 
с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, 
с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26, повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 58700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 29350,00 грн (без урахуван-

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

шого подання цінових пропозицій – 29350,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5870,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2935,00 грн (без урахування 

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

шого подання цінових пропозицій – 2935,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, 
с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26, зобов’язаний від дати переходу 
права власності забезпечити:

компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта привати-
зації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, 
у розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто дев’яносто сім гривень 00 копійок) у 
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації окремого майна – нежитлової 
будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, 
с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26.

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в будь-який час за місцем роз-
ташуванням об’єкта: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна 
Сокілка, вул. Степова, 26.

Контактна особа: Скляренко Володимир Миколайович, голова Віль-
ховатської сільської ради, тел. 067-532-22-18.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Телефон для довідок (0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
21.09.2020 № 1235.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000005-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 кален-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
28 кален дарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 587,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 293,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 
місце зна хо дженням: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, буд. 13.

Відповідальна особа: Начальник управління адміністративно-госпо-
дар ського забезпечення Головного управління статистики у Сумської об-
ласті Лопушенко В.В., тел. (0542) 25-21-90, е-mail: admin@sumy.ukrstat.
gov.ua.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, 
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.
gov.ua/.

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 21.09.2020 
№ 11234.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-06-30-000001-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 133,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 66,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 66,95 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній 
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, донецькій та луганській областях про продаж 
об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного 
будівництва – садибного житлового будинку за адресою: 
луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 
вул. Новобудівельна, 10

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта: h  садибний житловий будинок.
Місце зна хо дження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 10.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху. 
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні пе-
ретинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити внаслідок тривалого 
часу та атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. 
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується 
як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, де-
ревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.

Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Відомості про земельну ділянку на якій розташовано об’єкт: 

інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціон-
них пропозицій): встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 36 742,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 371,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану 

вартість у розмірі 20 відсотків.

ІНФОРМАЦІйНе пОвІдОМлеННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – адміністративної 
будівлі загальною площею 494,7 м2 за адресою: 
Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адміністративна будівля 
загальною площею 494,7 м2.
Місце зна хо дження: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Сумській 

області (код за ЄДРПОУ 02362227).
Відомості про об’єкт:
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Об’єкт не 
ви ко рис то-
ву єть ся за 
своїм функ-
ціо наль ним 
приз на чен-
ням

Витяг з ЄДР об’єктів державної власності, серія 
та номер: б/н, виданий 12.04.2016, видавник: 
Фонд державного майна України, свідоцтво про 
право власності на нежилу будівлю (приміщен-
ня) адміністративну будівлю і гараж, серія та 
номер: 1106, виданий 06.07.2001 Глухівським 
міжміським БТІ Сумської області

Державна; 
Головне 
управління 
статистики 
у Сумській 
області

Доступ до двоповерхової адміністративної будівлі здійснюється 
зі сторони пішохідного тротуару вул. Шевченка. Відстань від об’єкта до: 
авто вокзалу – 1 км, основних магістралей – 0,2 км, центру міста – 0,8 км. 
Місце зна хо дження можна віднести до середнього рівня комерційної 
привабливості. Оточуюча забудова: учбові корпуси, житлові будинки, 
офісні та адміністративні будинки, нерухомість торговельного призна-
чення. Територія не огороджена, благоустроєна, озеленена. У будівлі в 
наявності водопостачання, каналізація, електромережа, телефон. Об’єкт 
має централізоване водяне опалення. Прилегла територія – асфальтове 
покриття. Фундамент бетонний, стіни цегляні, оштукатурені, розшивка 
швів. Перекриття – залізобетонні плити, дах – шифер, підлога – бетонна 
стяжка, лінолеум, отвори дерев’яні.

Відомості про земельну ділянку.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,106 га; кадастровий 

номер 5910300000:01:007:0340; цільове призначення: землі житлової та 
громадської забудови, громадського призначення, іншого громадсько-
го призначення; власник – держава в особі Сумської обласної державної 
адміністрації; право постійного користування належить Головному управ-
лінню статистики у Сумській області (витяг з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 
16.12.2015, номер запису 12666788, державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою, серія та номер: ЯЯ288880, виданий 
11.01.2006 Глухівським міським управлінням земельних ресурсів).

Перелік майна, яке передано в оренду,  
станом на 21 вересня 2020 року

№ 
з/п Орендар 

Назва 
об’єкта 
оренди 

Орен-
дована 
площа 
(м2)

Цільове призначення 
оренди

Реквізити договору орен-
ди та термін його дії

Орендна 
плата за 1 м2 
за місяць без 

ПДВ (грн)

1 ГУ Держгеокада-
стру у Сумській 
області

Нежитлові 
приміщення 

148,7 Розміщення Відділу 
у Глухівському районі 
Головного управління 
Держгеокадастру  
у Сумській області

Договір від 06.04.2017 
№ 2354, термін дії: 
до 03.04.2023

0,007

2 ФОП Вороб-
йов А. А.

Нежитлові 
приміщення 

47,0 Розміщення стомато-
логічного кабінету

Договір від 23.07.2007 
№ 1090, термін дії: 
до 19.06.2021

19,4

3 ДП «Центр дер-
жавного земель-
ного кадастру»

Нежитлові 
приміщення 

31,5 Розміщення офіса Договір від 16.06.2009 
№ 1313, термін дії: 
до 10.06.2021

34,93

4 ТОВ «ДОБРО-
БУТ-12»

Нежитлове 
приміщення 

31,0 Розміщення офіса Договір від 21.08.2018 
№ 2441, термін дії: 
до 19.08.2021

38,34

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 жовтня 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електрон ного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі загальною 
площею 494,7 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна – адміністративної будівлі загальною пло-
щею 494,7 м2 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 13389,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6694,88 грн (без урахування 

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

шого подання цінових пропозицій – 6694,88 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1338,98 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 669,49 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 669,49 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець окремого майна – адміністративної будівлі загальною пло-

щею 494,7 м2 зобов’язаний від дати переходу права власності забезпе-
чити таку умову:

договір від 06.04.2017 № 2354, укладений між Регіо наль ним відділен-
ням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
та Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області, зберігає 
чинність для нового власника приватизованого майна;

договір від 23.07.2007 № 1090, укладений між Регіо наль ним відді-
ленням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях та ФОП Воробйов А. А., зберігає чинність для нового власника 
приватизованого майна;

договір від 16.06.2009 № 1313, укладений між Регіо наль ним відділен-
ням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
та Державним підприємством «Центр державного земельного кадастру», 
зберігає чинність для нового власника приватизованого майна;

договір від 21.08.2018 № 2441, укладений між Регіо наль ним відді-
ленням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях та ТОВ «ДОБРОБУТ-12», зберігає чинність для нового власника 
приватизованого майна.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 27,9 м2.
Ба лан со ут римувач: Східний офіс Державної аудиторської служби 

України (код 40477689).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Криничан-

ський р-н, смт Кринички, вул. Михайла Грушевського, 4/1.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним 
призначенням гараж.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
3,8 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будів-

ля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), 
які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ 
«Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.

Ба лан со ут римувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, 

що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошко-
дження державного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок 

пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – 
окремі будівлі).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
6,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПрЦ, літ. а (інв. №  і230000-

1016300007), технічна будівля ПрЦ, літ. К (інв. № і230000-1016300005), 
склад ПММ, літ. М, (інв. № і230000-1016300006), які не увійшли до ста-
тутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонас-
тупник – ПАТ «Укртелеком»).

Ба лан со ут римувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, 

с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, 

що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошко-
дження державного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок 

пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – 
окремі будівлі).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
6,0 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт не-

завершеного будівництва – корпус № 2 літ. а10-8.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 

14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

9,829 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт не-

завершеного будівництва – корпус № 9 літ. а11, підвал під літ. а11, 
вхід в підвал.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 
14311459).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

9,829 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме май-

но – адміністративна будівля загальною площею 294,89 м2, що роз-
ташована за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Со-
борна, 33, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоградській 
області (код за ЄДРПОУ 02360926).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голова-
нівськ, вул. Соборна, 33.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на 
31.12.2019 – 0,0 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,0495.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): смт Голованівськ, 

вул. Соборна, 33.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного ко-
ристування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наяв-
ності):–.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі нежитлові адміністративні 
будівлі.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
3,5 тис. грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного відділення 
конкурсну документацію, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 

із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, повинні 

бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, вне-
сеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 
та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у кален-
дарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи сом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на кон вер ті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до від ді лу документального за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10, до 08 жовтня 2020 р. (включ но). 

Конкурс відбудеться  � у регіо наль ному відділенні 15.10.2020 
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
кімн. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта оцінки

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: приміщення лікарні (ветдільниця), 
а загальною площею 101,6 м2.

Ба лан со ут римувач: Надвірнянська районна державна лікарня вете-
ринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки (підприємства, господарського то-
вариства): Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, с. Гаврилівка, 
вул. Українська, 61.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з 
метою продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів) – одноповерхова дерев’яна 
будівля загальною площею 101,6 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: 0,0 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.08.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і 

складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-

значено також строк виконання робіт (у кален дарних днях). Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 

майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
ФДМУ від 11.02.2020 № 227);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-
датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна пе-
ревищувати: 6,7 тис.грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 
5 кален дарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд кон-
курсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцін-

ки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у 
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, повинні 
бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з ме-
тою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет доку-
ментів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на 
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. 
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться  � через 14 кален дарних днів з дня опуб лі  ку -
вання цієї інформації о 10.00 в приміщенні регіо наль ного від ді-
лен ня Фонду державного майна України по івано-Фран ків ській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. івано-
Фран ківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310, телефон для довідок 
(0342) 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група зна-

ходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон 
для довідок (0342) 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оцінки

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
єдиний майновий комплекс новодністровської державної швейно-
трикотажної фабрики.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька об-
ласть (рухоме майно підприємства знаходиться в приміщенні складу 
Експлуатаційної дільниці Дністровських водосховищ Басейнового управ-
ління водних ресурсів річок Прут та Сірет Державного агентства водних 
ресурсів України)

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електрон на адре-
са: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів) – 413 (чотириста тринадцять), 
до складу єдиного майнового комплексу підприємства не входять об’єкти 
нерухомого майна.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
баланс станом на 31.12.2019 відсутній.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки під-
приємство не має.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.

розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 674,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 837,10 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний протягом 30 кален дарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
наль ному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта 
незавершеного будівництва – садибного житлового будинку за адресою: 
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 
10, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без урахування 
податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

рахунки для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 
ГУДКСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 
ГУДКСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за 
місце зна хо дженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області Регіо наль ного відділення – 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. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Сидоренко Н. В. Телефон для довідок 
(06452) 4 23 47, адреса ел.пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 17 вересня 2020 року № 13-276.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електрон ній торговій сис-
темі: UA-AR-P-2018-07-26-000129-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 367,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 183,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 183,71 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій 

системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.07.2020.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-

датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна пе-
ревищувати 20 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 
14 кален дарних днів.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 

об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 

оцінюється: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Слобода, 
вул. О. Кобилянської, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електрон на адре-
са: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один).

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки під-
приємство не має.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.07.2020.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-

датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна пе-
ревищувати 8 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 
5 кален дарних днів.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 

об’єкт окремого майна – нежитлова будівля, літера а; гараж, літера 
Б; гараж, літера В; загальною площею 459,4 м2, що перебувають на 
балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електрон на адре-
са: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 2 (два).

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1105 га.
Місцерозташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька область, 

м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.08.2020.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-

датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна пе-
ревищувати 8 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 
5 кален дарних днів.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і 
складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у кален дарних днях). Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (екс-
пертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Поло-
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у ре-
дакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд кон-
курсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцін-

ки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у 
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, повинні 
бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з ме-
тою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет доку-
ментів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на 
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. 
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях області за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться  � через 14 кален дарних днів з дня опуб лі  ку-
вання цієї інформації о 10.00 у приміщенні регіо наль ного від ді-
лен ня Фонду державного майна України по івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310, телефон для довідок 
55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група зна-

ходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон 
для довідок 55-31-39.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по львівській, Закарпатській та волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – колишній пожежний ав-
томобіль (ГаЗ 66-01).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська область, Буський район, 
м. Красне, вул. Залізнична, 18.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Приватне акціонер-
не товариство «Красненський комбінат хлібопродуктів».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої прива-
тизації).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 1720 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: колісні транспортні 

засоби спеціального призначення.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися 

рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що скла-
лася в I півріччі 2020 року, відповідно до листа Фонду державного майна 
України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду 
державного майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47, зі змінами, затвердженими наказом Фонду 
державного майна України від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті шляхом поштового відправлення або до відділу документального 
забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у 
конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у кален дарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На кон-
верті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в регіо наль ному відділенні Фонду дер жав-
но го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання цієї інфор-
мації за адресою: м. Львів, вул. січових стрільців, 3.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду державно-

го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони 
для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, донецькій та луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів малої приватизації

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного 
призначення – дитячий оздоровчий табір «Лазурний».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: Донецька область, Першотравневий район, с. Юр’ївка, вул. На-
бережна, буд. 74.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні з умовами відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 67 одиниць (24 одиниці будівлі, споруди; 43 одиниці 
обладнання, тощо).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 2849,92592 тис. грн 
станом на 31.12.2012.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 4,7612 га.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення дитя-

чого оздоровчого табору «Лазурний».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 20,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

основних засобів суб’єктів господарювання (будівлі, приміщення, споруди, 
передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, тощо).
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного 

призначення – клуб, ба лан со ут римувач – ПрАТ «Племінний завод 
«Мали нівка».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Цен-
тральна, 4а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 одиниця (загальною площею 771,2 м2).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,0 грн станом на 
01.01.2020.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
  3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова 

будівля магазину літ. «а» загальною площею 84,27 м2, ба лан со ут-
римувач – ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська область, Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, 
вул. Центральна, 7.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 одиниця.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.

 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівни-
цтва – кінотеатр на 500 місць. Ба лан со ут римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(незавершеного будівництва): 1 одиниця (площа – 1246,9 м2).

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 7,4 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівни-

цтва – прибудований магазин до 75-квартирного житлового будинку 
№ 2. Ба лан со ут римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Ко-
шового, 3б.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(незавершеного будівництва): 1 одиниця (площа – 396 м2).

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будів-

ля, аТс з вбудованими адміністративними приміщеннями літ. «а-2» 
загальною площею 692,2 м2. Ба лан со ут римувач: відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська 
(колишня вул. Червоноармійська), 15.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля, АТС з вбудованими 
адміністративними приміщеннями літ. «А-2».

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2014 – 
36,02097 тис. грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 7. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова бу-

дівля (магазин) загальною площею 42,6 м2. Ба лан со ут римувач: ВАТ 
«Куп’янський цукровий комбінат».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Пе-
ремоги, 27а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля (магазин).

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 – 
2,70825 тис. грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного 

призначення – нежитлова будівля (їдальня) з майном. Ба лан со ут-
римувач: ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 
за ЄДРПОУ 30773938).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го оцінюється: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, 
вул. Піщана, 2.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 2 (два) – нежитлова будівля (їдальня) загальною пло-
щею 327,2 м2, холодильна камера ХКС-265.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019: 
нежитлова будівля (їдальня) – 160,73 тис. грн, холодильна камера ХКС-
265 – 1,22 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена. Загальна площа земельної ділянки, на якій 
розташовано об’єкт: 1336 м2.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Но-
воводолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

основних засобів суб’єктів господарювання (будівлі, обладнання).
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – будівля теле-

фонної станції літ. а-1 загальною площею 91,9 м2. Ба лан со ут римувач: 
ПАТ «МАКСТРОЙ».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Донецька область, Великоновосілківський район, селище 
Урожайне, вул. Поштова, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – будівля телефонної станції літ. А-1.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 – 
75,75084 тис. грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
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№ 48 (1328) 30 вересня 2020 року

прийНято рішеННя про приватизацію

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

наказами Фонду державного майна України від 29.09.2020:

 № 1576 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Гайсинський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459105) (23700, Він-
ницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 28);

 № 1575 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тростя-
нецький спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459157) (24300, Вінницька 
обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Соборна, 14). 

ВІННИЦЬКА та ХмЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 наказом регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Вінницькій та хмельницькій областях від 29.09.2020 
№ 1043 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 
25.08.2020 № 921 «Про прийняття рішення про приватизацію окре-
мого майна – Бершадського місця провадження діяльності та збе-
рігання спирту ДП «Укрспирт», а саме:

назву об’єкта викласти у такій редакції: «Окреме майно Бершадського  
місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у скла-
ді: (340020) Клуб (заг.пл. 418, 0 кв.м); (340004) Спиртовий цех, бродиль-
не відділення (спиртовий цех); (340022) спиртовий цех, бродильне відді-
лення (бродильне відділення); (340037) Спиртовий цех, бродильне відді-
лення горілчаний цех); (340058) Спиртовий цех, бродильне відділення 
(басейн резервний); (340059) Спиртовий цех, бродильне відділення (при-
ймальник ставкової води) (заг.пл. 5338,8 кв.м); (340003) Котельня; 
(340061) Котельня (димова труба)(заг.пл. 963, 6 кв.м); (340018) Адмінбу-
динок; (340091) Адмінбудинок (резервуар-вигреб) загал.п. 486,9 кв.м); 
(340001) Спиртосховище; (340088) Спиртосховище (вузол денатурації) 
(заг.пл. 361, 6 кв.м); (340008) Трансформаторна підстанція (заг.пл. 81,5 
кв.м); (340021) Водо-насосна станція (заг.пл. 60,3 кв.м); (340005) Меха-
нічна майстерня; (340034) Піднавіс механічної майстерні (заг.пл. 191,4 
кв.м); (340007) Вузол антисептики (заг.пл. 106, 0 кв. м.); (340015) Мате-
ріальний склад № 2; (340016) Матеріальний склад №2 (склад хімічних за-
собів) (заг.пл. 254,1 кв.м); (340024) Цех вуглекислоти (заг.пл. 289, 4 кв.м); 
(340010) Мазутно-насосна станція (заг.пл. 61,2 кв.м); (340064) Градирня 
(заг.пл. 94,4 кв.м); (340068) склад-ангар №1 (заг.пл. 653,7 кв.м); (340074) 
Склад ангар №2 (заг.пл. 556,7 кв.м); (340006) Деревообробна майстерня; 
(340033) Піднавіс столярної майстерні; (340053) Навіс деревообробний; 
(340071) Склад досок (заг.пл. 928,0 кв.м); (340017) прохідна №2, склад 
для металу; (340031) прохідна №2, склад для металу (склад для металу); 
(340038) Прохідна №2, склад для металу (конюшня)(заг.пл. 397,2 кв.м); 
(340036) Солодовня; (340026) Солодовня (павільйон) (заг.пл. 1654,9 кв.м); 
(340014) Склад ПММ; (340032) Заправка(340063) Автозаправка ПРК (заг.
пл. 10,1 кв.м); (340013) Гараж для вантажних автомобілів (загл.п. 595,5 
кв.м); (340019) Прохідна завода №1 (заг.пл. 50,4 в.м.); (340048) Мелясний 
резервуар №1; (340049) Мелясний резервуар №2; (340050) Мелясний 
резервуар №3; (340052) Мазутний резервуар №1, 35, 36, 38, 49 Т; (340090) 
Артезіанська скважина, 23Ц (заг.пл. 11,7 кв.м); (340023) Артезіанська 
скважина, 54Х (заг.пл. 8,6 кв.м); (340025) Водооборотне відділення (заг.
пл. 8,1 кв.м); (340009) Будівля насосної станції (заг.пл. 36,6 кв.м); (340028) 
Водо-насосна станція (заг.пл. 100,9 кв.м); (340056) Асфальтове покриття; 
(340078) Асфальтове покриття (територія) (заг.пл. 11231 пог.м.); (340060) 
Огорожа території заводу; (340011) насосна, А (заг.пл. 9,2 кв.м); (340012) 
Бардо-насосна станція (заг.пл. 131, 9 кв.м); (340029) Котельня з насосним 
відділенням (загал.п 161,1 кв.м); (340030) Мазутна насосна (заг.пл. 28,1 
кв.м); (340076) Ємкість мазутна (заг.пл. 64,5 кв.м); (340077) приймальня 
ємкість з естакадою; (340051) приймальня ємкість з естакадою (при-
ймальник мазуту) (заг.пл. 58,5 кв.м); (340002) Прохідна зі складським 
приміщенням (заг.пл. 44,7 кв.м); (340027) Відпускне відділення (заг.пл. 
50,3 кв.м); (340069) Огорожа, І; (340035) Нежитлова будівля складу (заг.
пл. 879, 9 кв.м); (340054) Естакада для зливу меляси; (340055) Естакада 
для зливу мазута; (340062) Мелясна ємкість; (340039) Резервуар; (340040) 
Резервуар для спирту №2; (340041) Цистерна спиртова №3; (340042) 
Ємкість під сивушне масло; (340043) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340044) 
Ємкість для зберігання ЕАФ; (340045) Ємкість для зберігання ЕАФ; 
(340046) Резервуар для спирту №1; (340047) Цистерна для спирту №4; 
(340057) Поля фільтрації; (340065) Ємкість під ККС; (340066) Ємкість під 
ККС; (340067) Ємкість під ККС; (340070) Жомова яма; (340072) Залізнич-
ний тупик; (340073) Ємкість РПЛ; (340075) Ємкість для барди; (340079) 
Ємкість дизпалива; (340080) Ємкість під ККС; (340081) Ємкість під ККС; 
(340082) Ферментер; (340083) Ферментер; (340084) Мазутний резерву-
ар №2 – 40 куб.м; (340085) Мазутний резервуар №3 – 20 куб.м; (340086) 
Ємкість мазутна №1 (котельня) -10 куб.м; (340087) Ємкість мазутна №2 
(котельня) -10 куб.м; (340089) Блок бензозаправки; (340092) Зовнішня 
траса мазутопров; (340093) Елекромережа ПЛ-0,4 Кв; (340094) Бардо-
провід; (340095) Елекромережа КЛ – 10кВ (340096); Зовнішня траса па-
точних комунікацій; (340097) Траса сірчаної кислоти; (340098) Мiрник 
спиртовий №5; (340099) Мiрник спиртовий №6; (340100) Мірник спирто-
вий №1; (340101) Мірник спиртовий №2; (340102) Мірник спиртовий №3; 
(340103) Мірник №12 (сивушних масел); (340104) Мірник №7; (340105) 
Мірник №8; (340106) Мірник №9; (340107) Мірник №10; (340108) Мірник 
№11; (340109) Мірник №13; (340110) Мірник №1 (Джулинка); (340111) 
Мірник№2 (Джулинка); (340112) Мірник №3 (Джулинка); (340113) Мірник 
№3; (340114) Мірник; (340115) Мірник; (340116) Спиртова ємкість; 
(340117) Спиртова ємкість; (340118) Спиртова ємкість; (340119) Кислот-
на ємкість; (340120) Трансформатор (630 кВТ); (340121) Трансформатор 
(320 кВт); (340122) Трансформатор (560 кВт); (340123) Трансформатор-
на підстанція; (340124) Трансформаторна підстанція; (340125) Дизель-
генератор; (340126) Трансформатор ТПЛ-10 75/5; (340127) Механічний 

фільтр; (340128) Механічний фільтр; (340129) Натрій-катіонітовий фільтр; 
(340130) Підігрівач мазута; (340131) Мазутна ємкість розхідна 2,5 куб.м; 
(340132) Мазутний фільтр; (340133) Мазутний фільтр; (340134) Деєра-
ційна колонка; (340135) Економайзер ЕП1-330 ПК №1; (340136) Фільтр 
Н-катіоновий; (340137) Фільтр Н-катіоновий; (340138) Деєраційний бак; 
(340139) Вентилятор ВДН-10 ПК №3; (340140) Буферний фільтр; (340141) 
Декарбонізатор ДН 1008; (340142) Насос П6 ППВ (Мазутонасосна); 
(340143) Димосос ДН 11,2 ПК №3; (340144) Вентилятор ВДН -11,2 ПК №2; 
(340145) Димосос ДН-12,5 п 1500 об./хв.; (340146) Економайзер ЕП -1-330 
ПК №2; (340147) Водонагрівач деєратора; (340148) Насос ЦНСГ 38-198; 
(340149) Насос ЦНСГ 38-198; (340150) Насос ЗК-6 ХВО; (340151) Насос 
ЗК-6 ХВО; (340152) Насос ЗК-6 ХВО; (340153) Насос ЗК-6 ХВО; (340154) 
Економайзер ЕП-2-142 ПК №3; (340155) Насос ЗК-6 ХВО; (340156) Насос 
ЗК-6 ХВО; (340157) Вентилятор ВДН 11,2 ПК №1; (340158) Насос КС 12/50; 
(340159) Котел ДЕ-16-14 ГМ; (340160) Котел ДЕ-16-14 ГМ (в ремонті); 
(340161) Насос ЦНСГ; (340162) Котел; (340163) Насос КС-12*50; (340165) 
Кавітаційний диспергатор; (340166) Підігрівач мазута; (340167) Насос ЗМ 
40-200; (340168) Фільтр ХВО; (340169) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340170) 
Фільтр ХВО; (340171) Підігрівач мазута; (340172) Підігрівач мазута; 
(340173) Насос К8/18 з електродвигуном; (340174) Щит САРТ; (340175) 
Щит безперервного розварювання; (340176) Щит безперервного розва-
рювання; (340177) Щит безперервного розварювання; (340178) Витра-
томір; (340179) Прилади автоматики; (340180) Щит; (340181) Шкаф СПА; 
(340182) Шкаф СПА; (340183) Шкаф СПА; (340184) Шкаф СПА; (340185) 
Щит ЩК; (340186) Димосос; (340187) Насос П6; (340188) Трансформатор; 
(340189) Мазутопідігрівач; (340190) Насос А13-В-6,8 з електродвигуном; 
(340191) Щит САРТ котельні; (340192) Щит автоматики котельні; (340193) 
Шкаф СПА котельні; (340194) Шкаф СПА котельні; (340195) Шкаф СПА 
котельні; (340196) Шкаф СПА котельні; (340197) Шкаф СПА котельні; 
(340198) Блок МRM -12 конденс.установки; (340199) Щит силовий ККС; 
(340200) Щит силовий ККС; (340201) Щит автоматики ККС; (340202) Щит 
КСО 10кВт; (340203) Перетворювач напруги (трансформатор); (340204) 
Шкаф розподільчий млина; (340205) Шкаф розподільчий млина; (340206) 
Шкаф СПМ млина; (340207) МініАТС; (340208) Електродвигун 18 кВтх11,5; 
(340209) Лічильник багатофазний; (340210) Водонагрівач ел. прот.; 
(340211) Насос конденсатний WILO MVI 1605-6 (котельня); (340212) Пе-
ретворювач напруги; (340213) Пилка циркулярна; (340214) Станок токар-
ний; (340215) Станок рейсмусовий; (340216) Фуговочний автомат; 
(340217) Токарний гвинтонарізний станок; (340218) Деревообробний 
станок; (340219) Прес гідравлічний; (340221) Станок наждачний; (340222) 
Апарат зварочний; (340223) Вузол бетонозмішувальний; (340224) Станок 
свердлильний; (340225) Токарний станок; (340226) Бетономішалка; 
(340230) Зварювальний апарат; (340232) Зварювальний апарат; (340233) 
Шліфувальний станок; (340234) Станок рейсмусовий; (340235) Станок 
фрезерний; (340236) Фрезерний станок; (340237) Токарний станок; 
(340238) Токарний станок; (340239) Рад.сверлильний станок; (340240) 
Ел.двигун 7,5/3000; (340241) Зварочний напівавтомат; (340242) Бетоно-
мішалка; (340243) Електрозварювальний апарат; (340244) Вентилятор 
наждака; (340246) Зварювальний апарат; (340247) Зварювальний апарат; 
(340248) Відбійний молоток; (340249) Компресор ЛБ-340; (340250) Ре-
зервуар для меляси; (340251) Резервуар для меляси; (340252) Приймаль-
ний резервуар; (340253) Приймальний резервуар; (340254) Резервуар 
для меляси; (340255) Резервуар для меляси; (340256) Чан бродильний 
№7; (340257) Спиртовловлювачі; (340258) Спиртовловлювачі; (340259) 
Чан перевідний №1; (340260) Спиртоприйомний чан №1; (340261) Збірник 
гарячої води; (340262) Апарат чистої культури дрожів; (340263) Апарат 
чистої культури дрожів; (340265) Чан перевідний №2; (340266) Чан пере-
відний №3; (340267) Чан перевідний №4; (340268) Чан прийомний №2; 
(340269) Чан прийомний №3; (340270) Чан прийомний №4; (340271) Ча-
нок ЕАФ; (340272) Цистерна спиртова; (340273) Ємкість для води помяк-
шеної 3 куб.м; (340274) Кип’ятильник; (340275) Повітрозбірник; (340276) 
Повітрозбірник; (340277) Теплообмінник; (340278) Теплообмінник; 
(340279) Теплообмінник; (340280) Теплообмінник; (340281) Теплообмін-
ник; (340282) Теплообмінник; (340283) Теплообмінник; (340284) Тепло-
обмінник; (340285) Теплообмінник; (340286) Теплообмінник; (340287) 
Напірний чан сірчаної кислоти; (340289) Теплообмінник; (340290) Деф-
легматор; (340291) Брагоректапарат; (340292) Контрольний снаряд; 
(340293) Збірник хлібної барди; (340294) Збірник-приймальник сірчаної 
кислоти; (340295) Чанок сивушного масла; (340296) Чанок сивушного 
масла; (340297) Насос КСТ; (340298) Насос 100/100; (340299) Насос 
55/55; (340300) Насос 2Х; (340301) Насос 1,5х6; (340302) Насос 3Х; 
(340304) Насос 2к; (340305) Насос П6ППВ; (340306) Насос П6ППВ; 
(340307) Насос СЦЛ; (340308) Теплообмінник; (340309) Насос НШП; 
(340310) Насос НШП; (340311) Насос Х 65/50; (340313) Насос 2К; (340314) 
Насос СД 50/20; (340315) Насос СВН 80; (340316) Насос ГР-11; (340317) 
Насос 3Х; (340318) Насос 2К (340319); Насос Д-320; (340320) Насос Д-320; 
(340321) Вентилятор; (340322) Збірник конденсата; (340323) Водяний 
бак; (340324) Калорифер; (340325) Насос ГР-1 – 2шт; (340326) Насос 
ГР-1 – 2шт; (340327) Насос СМ 100/65; (340329) Насос 2Х; (340330) На-
сос СВН 80; (340331) Насос ВВН; (340332) Насос П6ППВ; (340333) Насос 
П6ППВ; (340334) Пароструйний підігрівач; (340335) Збірка металева (блок 
металевий 2,5*3); (340337) Дифлегматор; (340339) Насос ЕЦВ 6; (340340) 
Насос П6ППВ; (340341) Дифлегматор; (340342) Конденсатор; (340343) 
Насос ЕЦВ 6; (340344) Насос ЦНС; (340345) Насос 6П ППВ; (340346) На-
сос СОТ 30; (340347) Насос Д-320; (340348) Сигналізатор; (340349) Насос 
СВН 80; (340350) Насос СВН 80; (340352) Завантажувач шнековий; 
(340353) Насос глибинний; (340354) Насос Д-320; (340355) Насос СВН 
80; (340356) Насос АХ -50-32-160К; (340357) Насос кислотний; (340358) 
Ємкість розч.каустика; (340359) Ємкість для спирт.вод; (340360) Резер-
вуар артезіанських вод №1; (340361) Резервуар для артезіанських вод; 
(340362) Насос ЗМ-40-200/II; (340363) Електродвигун ВАО 3/1500; 
(340364) Установка «Титан»; (340365) Насос СВН-80; (340367) Насос ЗМ-
65/200; (340368) Насос ЗМ40-200/7,5; (340369) Дозатор РДЕ; (340372) 
Насос СВН-80; (340373) Насос циркуляційний; (340374) Насос СД50/10; 
(340375) Насос СМ 100-65-200; (340376) Насос ЗМ 40-20/5,5; (340378) 
Кислотний насос; (340379) Кислотний насос; (340380) Насос 2СМ 80-50-
200/2 з двигуном; (340381) Насос ВС-80 – 2 шт; (340382) Нас. Агрегат 
СМ-100-65-250 (340383) Контрольний снаряд (переміщення) (340384) 

Насос ЗМ 40-200/7,5; (340385) Озонатор озон; (340386) Царга н/ж з та-
рілкою ковпаком; (340387) Таль ручна; (340388) Ротаметр РП 2,5ЖУЗ; 
(340389) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340390) Царга ЕК д.1200 (10 тар) 
н/ж; (340391) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (340392) Насос DP-Pumps DPV; 
(340393) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51; (340394) Дисплей 
LCP 12 з потенціометром; (340395) Насос К-65-50-160; (340396) Установ-
ка «Титан» для чищення теплообмінників; (340397) Царга РК діам 1600 
б/в; (340398) Насос Д-320; (340399) Насос Д-320; (340400) Станція управ-
ління; (340402) Нас.ЗМ-50-200(сточ.води); (340404) Част.перетворювач 
VLT AD; (340405) Насос Д320/5; (340407) Редуктор; (340408) Редуктор; 
(340409) Насос-дозатор; (340410) Електродвигун; (340411) Кавітаційний 
диспергатор; (340412) Електродвигун; (340413) Електродвигун 37/1000; 
(340414) Електродвигун 7,х3000; (340415) Насос СМ -100-65; (340416) 
Електродвигун; (340417) Кран 3-х ходовий; (340418) Насос СМ-100-65 
(Бардовидача); (340419) Нас.фекал.СМ 125-803 15/4; (340420) Гомоге-
нізатор; (340421) Теплообмінник спіральний; (340422) Насос ЗМ 40-200 
17,5; (340423) Насос ЗМ 40-200 17,5; (340424) Мотор-редуктор МПО-24 
(до ферментера); (340425) Теплообмінник спіральний; (340426) Тепло-
обмінник спіральний; (340427) Дрожевирощувальний чан; (340432) Зер-
нометатель; (340433) Компресор повітря; (340434) Компресорна уста-
новка; (340435) Установка УДХ; (340436) Установка УДХ; (340437) Уста-
новка КУ-220; (340438) Змішувач газовий; (340439) Спецблок для усушки; 
(340441) Компресор; (340442) Компресор повітря; (340443) Компресор 
повітря; (340444) Рівнемір УМП-2,0; (340445) Насосний агрегат ЕЦВ -6-10-
110,0; (340446) НАСОС СМ -100-65-200; (340447) Лінія мокрої кукурудзи; 
(340448) Прийомний бункер; (340449) Шнек водовидільний; (340450) НА-
СОС СМ-100-65-250; (340451) Дробарка; (340452) Перетворювач частот-
ний VLT Micro; (340453) Обладнання автоваги; (340454) Димосос; (340455) 
Насос погрузочний; (340456) Насос 6ППВ; (340457) Насос 6ППВ; (340458) 
Джулинка котел; (340459) Редуктор до шнека (Джулинка); (340460) Насос 
Водолей; (340461) Дрожжанка; (340462) Дрожжанка; (340463) Дрожжан-
ка; (340464) Дрожжанка; (340465) Дрожжанка; (340466) Дрожжанка; 
(340467) Теплообмінник – 3 шт; (340468) Теплообмінник – 3 шт; (340469) 
Теплообмінник – 3 шт; (340470) Теплообмінник – 2 шт; (340471) Теплооб-
мінник – 2 шт; (340472) Чани бродильні; (340473) Чани бродильні; (340474) 
Чани бродильні; (340475) Чани бродильні; (340476) Чани бродильні; 
(340477) Чани бродильні; (340478) Чани бродильні; (340479) Чани бро-
дильні; (340480) Чани бродильні; (340481) Теплообмінник – 5 шт; (340482) 
Теплообмінник – 5 шт; (340483) Теплообмінник – 5 шт; (340484) Теплооб-
мінник – 5 шт; (340485) Теплообмінник – 5 шт; (340486) Теплообмінник – 
6 шт; (340487) Теплообмінник – 6 шт; (340488) Теплообмінник – 6 шт; 
(340489) Теплообмінник – 6 шт; (340490) Теплообмінник – 6 шт; (340491) 
Теплообмінник – 6 шт; (340492) Насос СД; (340493) Насос АНЦ; (340494) 
Вентилятор; (340495) Щит монтажний; (340496) Насос СД 50/20; (340497) 
Насос СД 50/20; (340498) Насос РМК; (340499) Насос СД; (340500) Насос 
СД; (340501) Насос СД; (340502) Насос КСМ; (340503) Насос СМ – 2 шт; 
(340504) Насос СМ – 2 шт; (340505) Насос СМ; (340506) Насос ЕЦВ; 
(340507) Насос 6-10-140; (340508) Насос ВВН; (340509) Агрегатний на-
сос; (340510) Насос СМ – 2 шт; (340511) Насос СМ – 2 шт; (340512) Насос 
СМ – 2 шт; (340513) Насос СМ – 2 шт; (340514) Насос СД 50/100; (340515) 
Насос ЗМА 40-200; (340516) Насос ЧАМА; (340517) Насос СМ-100-65; 
(340518) Насос СД 50/10; (340519) Насос СМ 100-65-200/4; (340520) На-
сос СМ 100-65-200/4; (340521) Насос СМ 100-65-250/4; (340522) Елек-
тродвигун; (340523) Електродвигун; (340524) Насос СМ 100-65-250/4; 
(340525) Насос СД 50/10; (340526) Насос; (340527) Насос ЗМ 40-200/11; 
(340528) Насос 2 СМ 80-50-200/2 з електодвигуном; (340529) Насосний 
агрегат 2 СМ 80-50-200/2 з електродвигуном 15 кВт/3000 об.хв.; (340530) 
Насосний агрегат СМ 80-50-200/4 з електродвигуном 4 кВт/1500 об.хв.; 
(340531) Прибори КСМ; (340532) Збірник освітленого сусла; (340533) 
Збірник горячої води; (340534) Випарний апарат; (340535) Випарний апа-
рат; (340536) Реактор; (340537) Реактор; (340538) Випарний апарат; 
(340539) Вага платформова; (340540) Заторний апарат; (340541) Сусло-
варний апарат; (340542) Відстійний апарат; (340543) Відстійний апарат; 
(340544) Збірник кислотного конденсата; (340545) Збірник кислотного 
конденсата; (340546) Проміжний збірник ККС; (340547) Збірник на вагах; 
(340548) Збірник промивних вод; (340549) Чанок замісу; (340550) Насос 
2К; (340551) Насос КС 20/16; (340552) Фільтрувальний Апарат ВФУ; 
(340553) Насос П6 ППВ; (340554) Насос П6 ППВ; (340555) Вальцевий 
верстат; (340556) Вентилятор; (340557) Насос П6 ППВ; (340558) Венти-
лятор; (340559) Посуд для зберігання ККС; (340560) Посуд для зберіган-
ня ККС №9; (340561) Збірник чистого конденсату; (340562) Збірник вод-
носпиртової рідини; (340563) Насос ВВН; (340564) Збірник каустика; 
(340565) Насос П6 ППВ; (340566) Насос СОТ 30; (340567) Насос АХ 50/32; 
(340568) Вентилятор; (340569) Насос Я 9 ОНЦ -5; (340570) Насос СМ 100-
65/200; (340571) Ємкість металева; (340572) Конвейєр; (340573) Електро-
збірки; (340574) Електрозбірки; (340575) Електрозбірки; (340576) Елек-
трозбірки; (340577) Чани замочні; (340578) Чани замочні; (340579) Чани 
замочні; (340580) Чан замісу; (340581) Чан замісу; (340582) Конвейєр; 
(340583) Солодозворушувач; (340584) Зернонавантажувач Норія 50т; 
(340585) Зернонавантажувач Норія 50т; (340586) Транспортер; (340587) 
Шнек; (340588) Автоперекидач; (340589) Силоси; (340590) Силоси; 
(340591) Силоси; (340592) Силоси; (340593) Насос РМК; (340594) Тран-
спортер; (340595) Насос РПА; (340596) Транспортер; (340597) Солодоз-
ворушувач; (340598) Насос 3Х9; (340599) Насос 3К 20/30; (340600) Елек-
тротельфер; (340601) Насос СОТ 30; (340602) Сепаратор; (340603) Вен-
тилятор; (340604) Насос СОТ 30; (340605) Насос ЕЦВ6; (340606) Наван-
тажувач КШП; (340607) Зерноскидач; (340608) Норія; (340609) 
Каменевловлювач; (340610) Насос ЕЦВ-6; (340611) Збірник для відходів 
зерна; (340612) Насос СОТ 30; (340613) Електродвигуни; (340614) Елек-
тродвигуни; (340615) Мотор-редуктор; (340616) Насос ЕЦВ 6-6,3; (340617) 
Вентилятор; (340618) Насос ВС-80; (340619) Вентилятор; (340620) Насос 
2 СМ-80-50; (340621) Мотор-редуктор; (340622) Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3; 
(340623) Ємкість зерна з шнек-дозатором; (340624) Дробарка; (340625) 
Компресор; (340626) Фільтр початкової води; (340627) Фільтр розчину 
солі; (340628) Мірник розчину солі; (340629) Вугільний фільтр; (340630) 
Фільтр Na-катіоновий №1; (340631) Фільтр Na-катіоновий №2; (340632) 
Насос солодового розчину; (340633) Насос 20/30; (340634) Насос; 
(340635) Насос ПМ2; (340636) Насос 20/30; (340637) Збірник підготовки 

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова 

будівля гаража загальною площею 76,9 м2. Ба лан со ут римувач: ТДВ 
«Агрофірма «Глобівська».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Цен-
тральна, 5б.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля гаража.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 
01.05.2020 – 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова 

будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2. Ба лан со ут-
римувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Цен-
тральна, 5а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській облас-

тях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-75-60, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля котельні з лазнею.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 
01.05.2020 – 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-

женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), 
із змінами (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вар-
тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку їх виконання у кален дарних днях (для об’єкта 
оцінки № 1 – не більше ніж 15 кален дарних днів, для об’єктів оцінки № 2 – 
№ 11 – не більше ніж 10 кален дарних днів). У своїй конкурсній пропозиції 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання 

послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претенден-
том згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-

ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Хар-

ків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурс відбудеться  � через 14 кален дарних днів після опуб лі ку-
ван ня цієї інформації об 11.00 в регіо наль ному відділенні Фонду 
дер жавного майна по харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: 61057, м. харків, майдан Театральний, буд. 1 
(5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення 

на адресу Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для корес-
понденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста 
охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чо-
тири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», а також зазначити дату опуб лі ку вання інформації про оголошення 
конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний 
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.
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води ХВО; (340638) Насос УПСМ; (340639) Насос 8/18; (340640) Збірник 
підготовки води; (340641) Збірник сортировки; (340642) Збірник сорти-
ровки; (340643) Напірний збірник готової горілки; (340644) Напірний збір-
ник готової горілки; (340645) Мірники; (340646) Мірники; (340647) Мірни-
ки; (340648) Мірники; (340649) Спиртова посудина; (340650) Збірник 
постійного рівня горілки; (340651) «Полтавчанка»; (340652) Купажий чан; 
(340653) Купажий чан; (340654) Установка для очищення горілки; (340655) 
Установка для очищення горілки; (340656) Установка для очищення го-
рілки; (340657) Транспортер; (340658) Пляшкомийна машина; (340659) 
Збірник каустичної соди; (340660) Вентилятор; (340661) Автомат розли-
ву; (340662) Укупорочний автомат; (340663) Укупорочний автомат; 
(340664) Апарат бракування; (340665) Апарат для виготовл. Ковпачка; 
(340666) Збірник відгонів(Лін.розл); (340667) Збірник для питної води; 
(340668) Збірник для гарячої води; (340669) Збірник виправного браку; 
(340670) Насос СВН; (340671) Насос ПЦН; (340672) Насос невиправного 
браку; (340673) Насос КВС; (340674) Насос СМ; (340675) Насос ФСК; 
(340676) Насос купажний; (340677) Сигналізатор; (340678) Вентилятор; 
(340679) Вентилятор; (340680) Вентилятор; (340681) Вентилятор; (340682) 
Вентилятор; (340683) Вентилятор; (340684) Вентилятор; (340685) Венти-
лятор; (340686) Вентилятор; (340687) Вентилятор; (340688) Вентилятор; 
(340689) Вентилятор; (340690) Вентилятор; (340691) Насос Х-8; 340692) 
Насос ППМ; (340693) Збірник пом’якшеної води; (340694) Машина тер-
моусадочна; (340695) Етикеровочна машина; (340696) Фільтрпрес; 
(340697) Візок; (340698) Електроталь; (340699) Дебактеризатор; (340700) 
Конденсатор ароматизації спиртів; (340701) Конденсатор-регенератор; 
(340702) Мірники (340703); Фільтр (340704) Фільтр початкової води; 
(340705) Фільтр нержавіючий; (340706) Фільтр нержавіючий; (340707) 
Збірник артезіанської води; (340708) Посудина для розведення меду; 
(340709) Приготування ароматичних спиртів (куб); (340710) Конденсатор 
нержавіючий; (340711) Дефлегматор; (340712) Збірник відходів; (340713) 
Збірник ароматичних спиртів; (340714) Збірник ароматичних спиртів №1; 
(340715) Збірник ароматичних спиртів №2; (340716) Збірник ароматичних 
спиртів №3; (340717) Збірник ароматичних спиртів №4; (340718) Збірник 
ароматичних спиртів №5; (340719) Фільтр активованого вугілля; (340720) 
Апарат для приготування спиртових настоїв; (340721) Збірник спиртових 
настоїв; (340722) Збірник артезіанської води; (340723) Збірник артезіан-
ської води; (340724) Елеватор; (340725) Елеватор; (340726) Пересувний 
транспортер; (340728) Комп’ютер; (340730) Комп’ютер; (340731) 
Комп’ютер з принтером; (340733) Комп’ютер; (340734) Комп’ютер з прин-
тером; (340735) Монітор; (340736) Монітор; (340737) Телефон факс; 
(340738) Комп’ютер (системний блок); (340739) Факс (340743) МФУ 
«Canon»; (340744) Монітор і системний блок (Старший бухгалтер); 
(340745) Система контролю «Вхід-вихід»; (340746) Програма 1С; (340747) 
Комп’ютер (секретар) (340748) Прицеп тракторний (340749) Прицеп трак-
торний (340750) Напівпричеп 060-61ВІ (ккс) (340751) Бочка ЗЖВ; (340752) 
Автоприцеп ОДАЗ 9370 №АВ 2342 ВК; (340753) Автонавантажувач 78-09 
АВ; (340754) Агрегат прицеп зварювальний (САК); (340755) Прицеп трак-
торний; (340760) Заправщик ЗЖВ; (340769) Прицеп ПЦТ-2; (340770) При-
цеп ПЦТ-2; (340775) Прицеп легковий 091-50 ВІ; (340777) Напівпричеп-
автоцистерна KIELCE36-39 ХХ; (340780) Пускозарядний візок; (340781) 
Трактор Т-40 17-807 АВ; (340782) Шассі Т-16 №17-808 АВ; (500702) Сис-
темний блок IT-Block G5400Work; (500703) Монітор 23,6” Iiyama ProLite 
X2474HV-B1; (500704) Системний блок IT-Block G5400Work; (500705) Мо-
нітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500706) Багатофункційний при-
стрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (500709) Монітор Philips 23,6» 
243V5LSB/62; (500719) Насос DP-Pumps DPV 2/3; (500720) Дисплей LCP 
12 з потенціометром; (500721) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-
51; (500722) Клапан регулюючий двосідловий Ду 40, Ру 16; (500724) Ро-
таметр РПО-1,6 ЖУЗ; (500725) Компресор гвинтовий F 22; (500965) Мо-
нітор Philips 23.6» 223V5LSB/00; (500966) Монітор Philips 23.6» 
223V5LSB/01; (500967) Виробниче обладнання Насосзаглибний PF1010 
MAKITA; (501211) мірник спиртовий; (501220) Резервуар для ККС; (340756) 
Автомобіль КАМАЗ 5410 48-71ВІА; (340759) Автомобіль ГАЗ 53-12 АВ 4153 
ВК; (340761) Автомобіль ГАЗ 5312 АВ 41-56 ВК (340763) Автомобіль САЗ 
3507 АВ 41-52 ВК (340764) Автомобіль ГАЗ 53 КО 413 № АВ 41-54 ВІ; 
(340765) Автомобіль ЗІЛ -4333 АВ 41-57 ВК; (340766) Автомобіль ЗІЛ -4333 
АВ 41-59 ВК; (340767) Автомобіль МАЗ 068-69 ВІ (переданий); (340768) 
Автомобіль ГАЗ 31029»Волга» 31-22 ВІА; (340772) Автомобіль КАМАЗ 5410 
060-38 ВІ; (340773) Автомобіль «Нісан» Максіма 777-44 ВТ; (340783) Вага 
РС-10т; (340784) Вага РС-10т; (340786) Шкаф витяжний; (340787) Саха-
риметр; (340788) РН-метр; (340792) Ваги, 2 шт; (340793) Ваги, 2 шт; 
(340794) Вологомір; (340795) Сахарометр; (340797) Дистилятор водний; 
(340798) Ротометр; (340799) Модуль ПИДИК; (340800) Хромотограф га-
зовий Програм.хромот. Аналит Колонка капілярна генератор водородний 
компресор повітря, газова ар; (340801) Вологовідділювач, Колонка капі-
лярна, фільтр комбінований; (340803) Вага OHAUS PA 214с; (340804) Шафи 
побутові; (340805) Шафи побутові; (340806) Шафи побутові; (340807) 
Шафи побутові; 340808) Шафи побутові; (340809) Шафи побутові; (340810) 
Шафи побутові; (340811) Шафи побутові; (340812) Шафи побутові; 
(340813) Шафи побутові; (340814) Шафи побутові; (340815) Шафи побу-
тові; (340816) Холодильна камера; (340817) Кондиціонер; (340818) Кон-
диціонер; (340819) Кондиціонер; (340820) Кондиціонер; (340821) Конди-
ціонер; (340822) Кондиціонер; (340823) Кондиціонер; (340824) Факс; 
(340825) Факс; (340826) Копірувальний апарат; (340827) Телефакс; 
(340828) Ксерокс; (340829) Факс; (340830) Холод «Норд» (постачзбут); 
(340831) Радіосистема (клуб); (340832) Газонокосарка; (340833) Холо-
дильна вітрина; (340834) Прилавок-каса+стілажі; (340835) Пам’ятник; 
(340836) Піаніно; (340837) Стерилізатор; (340838) Пожежна мотопомпа; 
(340839) Пожежний насос; (340227) Компресор; (340228) Механізм по-
строєчний ОС; (340229) Змішувач; (340231) Візок; (340245) Трансформа-
тор (Джулинка); (340762) Устаткування для підготовки техніки (компресор, 
газоаналізатор); (340778) Помпа для форсунок; (340779) Вентилятор, 
розташоване за адресами: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, 
вул. Покровська (вул. 50 років Жовтня), 3, Вінницька обл., Бершадський 
р-н, м. Бершадь, вул. І. Зборовського, (вул. Чкалова), 1; Вінницька обл., 
Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (вул. Чкалова), 1Б; 
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Л. Каладанюка (Пар-
хоменка), 12, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Джулинка, вул. Про-
мислова (вул. 60-річчя Жовтня), 11, Вінницька обл., Бершадський р-н, 
с. Велика Кириївка, вул. Шевченка (вул. Леніна), 52а.».

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 наказом регіонального відділення ФДМУ по Львівській, За-

карпатській та Волинській областях від 29.09.2020 № 01258 вне-
сено зміни до наказу регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 19.08.2020 №01070 «Про прийняття рішення про приватизацію 
окремого майна» в частині назви Об’єкта приватизації, а саме ви-
кладено в редакції:

«Окреме майно Суходільського місця провадження діяльності та збе-
рігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (060015) Адміністративний корпус, 
А-2 (заг. пл. 654,6 кв.м.), (060004) Спиртопідвал, Б-1(заг пл. 314,4 кв.м.), 
(060009) Зерновий склад, В-1 (заг пл. 1233,3 кв.м.),(060012) Котельня, Г-2 
(заг. пл.587,1 кв.м.),(060003) Насосна станція (мазутка), Д-1 (заг пл. 54,2 
кв.м.),(060514) Блокпункт, Е-1 (заг. пл. 7,5 кв.м.), (060515) Блокпункт, Є-1 
(заг. пл. 7,5 кв.м.), (060032) Автогаражі, Ж-1 (заг. пл. 449,5 кв.м.), (060008) 
Котельня (пекарня), З-2 (заг пл. 312,6 кв.м.), (060079) Очисні споруди, І-1 
(заг. пл. 142,3 кв.м.),(060014) Вбиральня, Й-1 (заг пл. 8,1 кв.м.), (060005) 
Майстерня, Л-1 (заг. пл. 174,6 кв.м.),(060011) Солодовня, М-3 (заг. пл. 
1352,8 кв.м.), (060007) Приміщення ректифікації, Н-3 (заг. пл. 773,7 кв.м.), 
(060049) Приміщення м’якої варки, О-3 (заг. пл. 512,5 кв.м.),(060010) Цех 
підробки, П-1 (заг. пл. 46,5 кв.м.),(060033) Будівля арочних споруд, Р-1 
(заг. пл. 470,7 кв.м.), (060019) Бардяна яма, С-1 (заг. пл. 18,1 кв.м.), 
(060002) Компресорна, Т-1 (заг. пл. 93,2 кв.м.), (060021) Дворові споруди 
(Димова труба), (060025) Дворові споруди (Ємкість для солі), (060023) 
Дворові споруди (Ємкість для зерна), (060024) Дворові споруди (Ємкість 

для зерна), (060034) Дворові споруди (дорожне покриття), (060029) Дво-
рові споруди (Артскважина), (060512) Дворові споруди (Резервуар для 
мазути), (060513) Дворові споруди (Резервуар для мазути), (060017) Бу-
дівля стайня №1 (загал. п. 1405,2 кв.м.), (060022) Артскважина, (060020) 
Дворові споруди (Огорожа, ворота), (060526) Резервуари для мазута, 
(060527) Резервуари для мазута, (060036) Каналізація, (060037) Парома-
зутопровід, (060050) Газотраса на миючі, (060078) Огорожа цеху миючих 
рідин, (501942) Комплект дисків до млина МДГ-30, (501943) Кран 3-х хо-
довий фл.Ру 1011ч.18бк, (501946) Сигналізація пожежна, (501944) Кон-
денсатовідводчик ДУ 50, (501945) Конденсатовідводчик Ду 32, (501967) 
Конденсатовідводчик Ду 32, (060079) Очисні споруди, (060038) Щит си-
ловий, (060040) Лінія розливу миючих засобів, (060044) Ємкість сивушне 
масло, (060045) Цистерна 24 м. куб., (060046) Цистерна 24 м. куб., (060051) 
Резервуар гор. води, (060052) Резервуар гарячої води,(060053) Замочний 
чанок, (060054) Замочний чанок, (060055) Замочний чанок, (060056) За-
мочний чанок, (060057) Бункер на вигрузку (з баку), (060058) Бункер сис-
теми вент., (060059) Бункер солодов. прийому, (060060) Прийомний бун-
кер, (060069) Ємкість 32м.куб №2 ЄАФ, (060070) Ємкість 32 м.куб №4, 
(060075) Резервуар холодної води,(060076) Резервуар холодної води, 
(060080) Шкаф силовий, (060081) Компресор КЦЗ.8, (060082) Розпри-
дільчий шкаф, (060083) Розпридільчий шкаф імп., (060084) Розпридільча 
шафа, (060085) Економайзер вод., (060086) Котел паровий, (060087) Ко-
тел паровий, (060088) Економайзер вод.,(060089) Щит автомат, (060090) 
Щит автомат, (060091) Панелі щит.управл., (060092) Розприд. щити, 
(060093) Щит управління, (060094) Охолоджувач пари, (060095) Колектор 
пари, (060096) Шкаф розпридільчий, (060097) Шкаф розпридільчий, 
(060098) Щит розпридільчий, (060099) Щит електричний, (060100) Роз-
придільча шафа, (060101) Розпридільчий щит, (060102) Розпридільчий 
мікар, (060103) Ресивери 4-32 м.кв., (060104) Насос паровий, (060105) 
Діараторна головка, (060106) Вентилятор ДНД-10, (060107) Трансформа-
тор, (060108) Трансформатор силовий, (060109) Пульт управління, 
(060110) Електромотори, (060111) Магазин опорів, (060112) Електрозва-
рюв.агрегат, (060113) Димосос, (060115) Шафа ШВВ-1, (060116) Зварюв. 
агрегат, (060117) Зварювальн. трансформ., (060118) Катодна станція, 
(060119) Станція управління, (060120) Зварюв. агрегат, (060121) Венти-
лятов ВЦП-5, (060122) Електростанція, (060123) Теплообмінник, (060125) 
Чанок подачі солоду, (060126) Дефлегматор ЕК, (060127) Епюрац.колона, 
(060128) Бункер 6 т, (060130) Прийомний бункер, (060131) Мірник спир-
товий, (060132) Мірник спиртовий, (060133) Ємкість під ваги, (060134) 
Ємкість під ваги, (060135) Контрольний снаряд ВК-2, (060138) Автомат 
розгрузчик (БУМ), (060139) Мірник Т40ВНЦ, (060140) Насос АСВН-80, 
(060141) Шлюзний затвор, (060142) Дозатор, (060143) Насос Ш-40/4, 
(060145) Сепаратор бражки, (060146) Дезмембратор, (060147) Чанок за-
місу, (060148) Насос -АСВН-80, (060149) Бражна колона, (060151) Забір-
ник пром.води, (060153) Бражний підігрівач (теплообмінник опалення), 
(060154) Насос 626-15-ВВН, (060155) Газовий лічильник, (060156) Комп-
ресор, (060157) Бетономішалка, (060158) Станок ЕК-634, (060159) Вен-
тилятор, (060160) Обладнання мініпекарні, (060161) Тістомісильна маши-
на, (060162) Насос НВЦ 8/25,(060163) Дробілка ДДМ, (060164) Ел.двигун 
А51-280, (060165) Пресмакаронна машина, (060166) Насос К20/306 (мий-
ка чанів), (060168) Теплообмінник, (060169) Дефлегматор Г-63 РК., 
(060171) Тістоділильна машина, (060172) Конденсатор Е10 м.кв. БК, 
(060173) Насос ПДВ 16/20, (060174) Пресмакаронний, (060175) Дистиля-
тор ДЕ-10, (060176) Компресор, (060178) Насос ЕЦВ -10-63-110, (060179) 
Ростково-відбійна машина, (060180) Насос ЕЦВ 8х25х100, (060181) Котел 
газовий, (060182) Вакуум-насос без електродвигуна, (060183) Вентилятор 
ВВД 5, (060184) Насос ЕЦВ 10-63-110, (060185) Насос ФГ, (060187) Насос 
для викачки води, (060188) Насос ЕЦВ 8-16-140, (060189) Дробілка ДДМ 
-5, (060191) Пакувально-фасувальний апарат, (060192) Вентилятор ВДН 
11.2, (060193) Живильний насос МV 817/E/3-400-50-2, (060194) Насос 
ЭЦВ-8-25-100, (060195) Насос ЗММS 32-20/40 (подачі бражки), (060196) 
Насос GruntFOS з електродвигуном (опалення), (060197) Миюча машина 
в комплекті, (060198) Насос ЕЦВ 10-63-110, (060199) Насос ЗМS-40-
160/40, (060200) Насос DWO-400, (060201) Насос ЗМ-40-200/5,5, (060202) 
Насос DWO-400, (060204) Вентилятор ВЦ 4,75 №12,5, (060205) Насос 
ЗМ50, (060206) Щит силовий, (060208) Насос DWO 200, (060210) 
Перетворювач-регулятор РР-10, (060211) Сепараторна машина МЄ-5, 
(060212) Насос водяний, (060213) Апарат високого тиску, (060214) 
Перетворювач-регулятор ПП-10, (060215) Насос WILO, (060216) Міні-
електростанція Е2600S, (060217) Бетономішалка, (060218) Пристрій плав-
ного пуску MCD 3000 (55), (060219) Холодо-паротермальний агрегат, 
(060221) Клапан 25ч37(38нж100), (060222) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н, 
(060223) Агрегат універсальний (аргонна зварка), (060224) Перетворювач 
частоти АТВ 31, (060225) Котел «Рівнетерм-56», (060227) Насос ЕЦВ 
8х25х100, (060228) Насос АСВН-80, (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 
СБ, (060230) Насос ВВН-3, (060231) Верстат деревообробний (стайня), 
(060232) Верстат фрезерний, (060233) Токарний станок ІМ63ДН, (060234) 
Магнітна колонка, (060235) Другий чанок замісу, (060236) Другий дез-
мембратор, (060237) Мішалка (млин), (060238) Мішалка (млин), (060239) 
Норія 20, (060240) Норія 50, (060241) Фільтр річкової води, (060242) То-
карний станок -16К-20, (060243) Річковий вузел (насоси 2 шт), (060244) 
Маточник, (060245) Кислотний бачок на дріжджі, (060246) Запасний бачок 
на патоку, (060247) Россиропник на патоку, (060249) Збірник пром. води, 
(060251) Збірник сивушного масла, (060252) Колона кінцевої 
очистки,(060253) Промивач сивухи, (060254) Холодильник сивушного 
масла, (060255) Колектор водяний, (060256) Кипятильник епюраційної 
колони (060257) Мірник ЕАФ- (сив. масла), (060258) Мірник спиртовий, 
(060260) Дефлегматор кінцевої очистки, (060261) Конденсатор кінцевої 
очистки, (060262) Ловушка конден. БК., (060263) Конденсатор сепар. 
бражки, (060264) Ловушка сепарат. бражки, (060265) Мокра ловушка, 
(060266) Конденсатор епюраційної колони, (060267) Ловушка конденса-
тора епюрац.колони, (060268) Конденсатор рект. колони, (060269) Ловуш-
ка конденсатора, (060270) Мокра ловушка конденс. РК, (060271) Насоси 
(замочка – 2 шт.), (060272) Ворушитель просяний, (060273) Ворушитель 
ячмінний, (060274) Насос просяний, (060275) Насос просяний, (060276) 
Насос ячмінний, (060277) Норія НЦ 20, (060278) Галереєя складу, (060279) 
Вентилятор ВДН 11, (060280) Норія на вигрузку зеленого солоду, (060281) 
Транспортер зеленого солоду, (060282) Норія сухого солоду, (060283) 
Норія на вигрузку в силоси, (060285) Щит управління, (060286) Калорифер, 
(060287) Сито, (060289) Вентилятор очис. солоду, (060290) Транспортер 
на вигрузку сухого солоду, (060291) Бункер сухого солоду, (060292) Насос 
опалення, (060293) Соляні насоси, (060294) Соляні насоси, (060295) На-
трієво коанітр.фільтр, (060296) Натрієво коанітр.фільтр, (060297) Натріє-
во коанітр.фільтр, (060298) Натрієво коанітр.фільтр, (060299) Теплообмін-
ник, (060300) Просіювач муки, (060301) Мішалки миючі, (060302) Мірник, 
(060303) Насос АСВН 80, (060304) Бочка на брагу, (060305) Ємкість 35 
м.куб №1, (060306) Ємкість 35 м.куб №3, (060307) Мірник 2,491 м. куб., 
(060308) Мірник 2,5 м. куб., (060309) Мірник 0,75м. куб., (060310) Мірник 
0, 75 м.куб, (060311) Ємкість 100 м.куб №6, (060320) Насос АСВН-80, 
(060321) Насос АСВН-80, (060324) Навантажувач КШП, (060325) Автороз-
грузчик (БУМ), (060326) Електрощит, (060328) Завальний бункер, (060329) 
Норія НЦ, (060330) Галерея складу, (060331) Холодильник спирту, (060332) 
Холодильник ЕАФ, (060333) Кипятильник РК, (060334) Кипятильник БК, 
(060335) Насос ФГ-57/9 (для перекачки бражки), (060336) Дрожжанка, 
(060337) Автомат розгрузик БУМ, (060338) Електродвигун 11/100 4АМ-160 
61081, (060339) Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081, (060340) Мотор- 
редуктор 1МЦ С-100 Н-56, (060341) Мотор-редуктор 1МЦ С-100 Н-35, 
(060342) Мотор -редуктор 1МЦ С-100 Н35, (060344) Електродвигун 11/1000 
НАМ-160 6 1081, (060345) Насос WILO MWI 1611-3/25/6/3-400-50-2, 
(060346) Табло дублююче (бункерні ваги), (060347) Автоматичний механізм 
відкривання брами, (060348) Котел димогарний « Універсал» 1 компл, 
(060349) Машина пакувальна УМТ, (060350) Редуктор ТСН, (060351) При-
стрій ПЗНУЕ-1, (060352) Пристрій ПЗНУЕ-1,(060353) Пристій ПЗН-УЕ-1, 
(060355) Спец. шафа РДУКА50х35 (ГРП), (060356) Електропневматичний 
перетворювач ЕРС-30/20, (060357) Насос CDLF-8-60 ЕХ, (060358) Деара-
тор, (060359) Мотор – редуктор, (060360) Прес- макаронний, (060361) 
Насос ЦНСк-5/100, (060362) Водопідготовчий компл. 6.0м.куб/год, 
(060363) Мотор-редуктор, (060364) Насос ВВН1-0,75 без двигуна, (060365) 
НасосЗМ 40-200/7,5-А, (060366) Насос ЕВАRA ЗМ-40/200-7,5, (060367) 
Живильний насос 5,5квт., (060368) WILLO-МН 14-03-1/Е/3-400-50-2, 
(060369) Насос ЗМ 40-160/4,0, (060370) Насос WILQ МYI 1819-1/25-400-
50-2, (060371) Конденсаторна установка 200кВар 0,4кВ, (060372) Станція 

Каскад К-(30-100)-А, (060373) Насос ВВН1-0,75, (060376) Телефакс, 
(060390) Комп»ютер Pentium, (060391) Комп»ютер 586, (060393) Електро-
шліф. Машинка, (060395) Комплект апгрейду /компютер PIII/, (060397) 
Комп»ютер Pentium-III в комплекті, (060400) Комп»ютер CELERON в комп-
лекті, (060401) Комп»ютер Celeron в комплекті, (060403) Контроллер управ-
ління (мягка варка), (060405) Газовий хроматограф Кристал 2000М, 
(060406) Росходомір-лічильник ел-магн. «Взлет ЭРУ», (060413) Комп’ютер 
Celeron в комплекті, (060417) Комп’ютер в Sempron комплекті, (060428) 
Компютер в комплекті, (060430) Ксерокс БФП Capop MF4018, (060474) 
Восьми канальний модуль вводу сигналу, (060475) Восьми канальний мо-
дуль вводу сигналу, (060476) Чотирьох канальний модуль аналового ви-
ходу, (060477) Модем CSM, (060478) Генератор водню, (060480) Мельни-
ця дискова гомогенизируюча МГД-30, (060482) Автоматизована система 
комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ), (060483) Контактор КТИ-5265 
265А, (060484) Таль ручна г/п-3.0тн Н-12,0м, (060485) Насос ЗМ 40-200-
7,5, (060486) Дистилятор електричний Д-5 «Мікромед», (060487) Піноло-
вушка, (060488) Гідрозатвор, (060489) Клапан 25Ч37НЖ-100, (060493) 
Клапан 25Ч38НЖ-80, (060494) Клапан 25Ч38НЖ-50, (060496) Насос WILO 
MWI 1611, (060497) Насос ВВН1-0,75, (060498) Перетворювач витрат е/м 
ПРЕМ-80ГС, (060503) Насос ВВН-1-075 без двигуна, (060516) Ємкість 24 
м.куб,(060517) Ємкість 24 м.куб, (060518) Цистерна 15 м. куб., (060519) 
Цистерна 15 м. куб. (060528) Бродильні чани,(060529) Бродильні чани, 
(060530) Бродильні чани, (060531) Бродильні чани, (060532) Бродильні 
чани, (060533) Бродильні чани, (060534) Бродильні чани, (060535) Бро-
дильні чани, (060536) Бродильні чани, (060537) Бродильні чани, (060538) 
Замочний чанок, (060539) Замочний чанок, (060540) Ферментери, (060541) 
Ферментери, (060542) Рекколона, (060543) Рекколона, (060544) Міксіори, 
(060545) Міксіори, (060546) Міксіори, (060547) Міксіори, (060548) Міксіо-
ри, (060549) Міксіори, (060550) Міксіори, (060551) Міксіори, (060552) Мік-
сіори, (060553) Міксіори, (060554) Підігрівач бражки, (060555) Підігрівач 
бражки, (060556) Дефлегматор г-31,5 БК., (060557) Дефлегматор г-31,5 
БК., (060558) Дріжжанки, (060559) Дріжжанки, (060560) Дріжжанки, 
(060561) Дріжжанки, (060562) Кондиціонери, (060563) Кондиціонери, 
(060564) Насос ВВН 1-075, (060565) Насос ВВН 1-075, (060566) Насос 
DWO-400, (060567) Насос DWO-400, (060568) Насос DWO-400, (060569) 
Насос DWO-400, (060570) Насоси-дозатори, (060571) Насоси-дозатори, 
(060572) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110, (060573) Мотор-
редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110, (060574) Насос ВВО 0,75/0,4, (060575) 
Насос ВВО 0,75/0,4, (060576) Мішалки на дріжджанки, (060577) Мішалки 
на дріжджанки, (060578) Мішалки на дріжджанки, (060579) Мішалки на 
дріжджанки, (060580) Мішалки на дріжджанки, (060581) Дикантатори, 
(060582) Дикантатори, (060583) Дикантатори, (060584) Вакуум-переривач, 
(060585) Вакуум-переривач, (060586) Вакуум-переривач, (060587) Вакуум-
переривач, (060588) Вакуум-переривач, (060589) Вакуум-переривач, 
(060590) Вакуум-переривач, (060591) Вакуум-переривач, (060592) Ємкість 
сухого солоду, (060593) Ємкість сухого солоду, (060594) Шлюзовий доза-
тор, (060595) Шлюзовий дозатор, (060596) Насоси ФГ-57/9, (060597) На-
соси ФГ-57/9, (060600) Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230, (060601) 
Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230, (060608) Бункерні ваги ВБ-
30004, (060609) Бункерні ваги ВБ-30004, (060614) Комп’ютер Celeron в 
комплекті, (060615) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060616) Комп’ютер 
Celeron в комплекті, (060638) Солодові грядки, (060639) Солодові грядки, 
(060640) системний блок IT-Block G5400 Work, (060642) системний блок 
IT-Block G5400 Work, (060026) Діараторний бак, (060375) Мотопомпа, 
(060379) Електром’ясорубка, (060381) Фотокалориметр НДК 3, (060382) 
Мікроскоп, (060383) Метршток, (060385) Лічильник газовий РГ 600, 
(060386) Барна стійка, (060389) Лічильник LZQM, (060398) Обчислювач 
об»єму газу «Універсал», (060399) Шафа сушильна електрична лаборатор-
на, (060402) Стіл заказний, (060408) Контролер РН-метр, (060410) Лічиль-
ник водяний ТВСх12 мод.80, (060415) Вага електрична лабораторна АР 
АХIS 1 шт., (060418) Лічильник КС 45 – ефіри, (060419) Лічильник КС-45, 
(060425) Лічильник газу G-250ЛГ-К-100, (060426) Вага електрична аналі-
тична ANG200C AXIS, (060429) Датчик тиску, (060431) Фотоколориметр 
КФК-2МП, (060432) Водолічильник СВТУ11В(М2), (060433) Електромаг-
нітний витратомір «Взлет» ЕРСВ-510, (060461) Меблева стінка, (060462) 
Офісні меблі, (060463) Набір меблів 1 компл., (060464) Набір меблів 1 
компл., (060465) Набір офісних меблів, (060466) Набір меблів, (060467) 
Набір меблів, (060468) Набір меблів, (060469) Газова плита, (060470) Апа-
рат сушильний лабораторний, (060472) Водолічильник СВТУ11В(М2), 
(060491) Домкрат рейковий ДР 16.0 в/п, (060495) Датчик диф. тиску NPT, 
(060499) Авт. вимикач захисту двиг. 11SM2A, (060500) Авт. вимикач 
3RV1031-4GA10, (060501) Вимикач 3RV1042-4KA10, (060502) Електромагн. 
витратомір ПРЕМ Ду80, (060504) Обчислювач об»єму газу «Універсал-02», 
(060505) Перетворювач тиску РС-28, (060602) Ротаметр, (060603) Рота-
метр, (060604) Ротаметр, (060605) Ротаметр, (060607) Вологомір, (060610) 
Лічильник водяний ТВСх12 мод.100, (060611) Лічильник водяний ТВСх12 
мод.100, (060612) Вбудована поверхня «Арістон», (060613) Вбудована по-
верхня «Арістон», (060619) Морозильне устаткування FAL-056-7, (060620) 
Морозильне устаткування FAL-056-7, (060621) Перетворювач тиску SEN-
8601 B075, (060622) Перетворювач тиску SEN-8601 B075, (060623) Пере-
творювач тиску SEN-8601 B025, (060624) Перетворювач тиску SEN-8601 
B025, (060625) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060626) Перетво-
рювач тиску SEN-8601 B025, (060627) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, 
(060628) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060629) Перетворювач 
тиску SEN-8601 B025, (060636) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, 
(060637) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060641) монітор 23,6 liyama 
ProLite X2474HV-B1, (060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1, 
(060018) Ємкість спиртопідвал №5, (060028) Воздухопідготовка, (060061) 
Бак на сіль, (060436) Прицеп до а/м КАМАЗ №49-76, (060437) Трактор 
ЮМЗ-6, (060439) Автокран КС- 4574, (060441) Самонавантажувач, (060442) 
Екскаватор ЕП 2628, (060444) Гноєрозкидач, (060446) Прицеп тракторний, 
(060447) Фургон 828, (060448) Прицеп цистерна, (060458) Буртовкладоч-
на машина (гусеничний трактор), (060459) Прицеп ГКБ 8350 до а/м, 
(060460) Причіп-розпуск ПР 1-Р-5, (060598) Навантажувач (КШП), (060599) 
Навантажувач (КШП), (060440) Автомобіль УАЗ 3303, (060445) Автомобіль 
ГАЗЕЛЬ, (060450) Автомашина МАЗ-500, (060451) Автом. ЗИЛ-130, 
(060453) Автом. САЗ-3507, (060454) Автом. САЗ 3508, (060455) Автом. 
ЗИЛ 130, (060456) Автомашина бензовоз, (060457) Автомашина ВОЛЬВО, 
(060630) Автомашини Фольксваген, (060631) Автомашини Фольксваген, 
(060634) КАМАЗ-5320, (060635) КАМАЗ-5320 за адресою: Львівська об-
ласть, Бродівський р-н, с. Суходоли, вул. Заводська 36; Львівська обл., 
Бродівський р-н, с/рада Пониковицька, «За селом», урочище,4; Львівська 
обл., Бродівський р-н, с. Суходоли.».

ПОЛТАВСЬКА та СУмСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях від 24.09.2020 № 1259 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої привати-
зації – окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво) у складі 642 
одиниць за адресами: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, вул. 
Заводська, 1; Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіж-
на, 25, що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618), 
орган управління – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях від 28.09.2020 № 1266 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адміністративно-
лабораторний корпус, А-4, загальною площею 4828,3 м2; гаражі зі стен-
довою залою, Б-1, загальною площею 338,9 м2; прохідна зі складами, В-1, 
загальною площею 32,5 м2; склад, Г-1, загальною площею 144,5 м2; огоро-
жа, 1; огорожа, 2; огорожа, 3; замощення, 4, за адресою: Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Європейська, 149, що перебуває на балансі Українського 
державного геологорозвідувального інституту (код за ЄДРПОУ 01432032), 
орган управління – Державна служба геології та надр України.


