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результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний
інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 приватизований шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами
юридичною особою – ПП «КРЕАТОР-БУД», код за ЄДРПОУ 34227060. Ціна продажу – 26 400 240,00 грн (двадцять шість мільйонів чотириста тисяч двісті сорок грн
00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 400 040,00 грн (чотири мільйони чотириста тисяч
сорок грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт державної власності – виробничий будинок (забійний цех) загальною площею 93,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ,
вул. Щаслива (вул. Крупської), 10, що перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський
хліб» (код за ЄДРПОУ 00378750), приватизований шляхом продажу на електрон
ному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – Соболем Сергієм Федоровичем.
Ціна продажу – 1 995,41 грн (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто п’ять грн 41 коп.),
у тому числі ПДВ – 332,57 грн (триста тридцять дві грн 57 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – комплекс будівель та споруд, у складі: адміністративна будівля
з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2; сарай, Б, загальною площею
9,2 м2; гараж, В, загальною площею 98,0 м2; будівля (віварій з прибудовою) Г,г,
загальною площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, 1; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., смт Маньківка,
вул. Соборна, 140), приватизований фізичною особою – Вічалковським Віталієм
Валерійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі
зниженням стартової ціни, за 93 840,00 грн (дев’яносто три тисячі вісімсот сорок грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 15 640,00 грн (п’ятнадцять тисяч шістсот сорок грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – автобус КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, колір оранжевий, номер кузова М0023466, номер шасі 1376219 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська
обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13) приватизований фізичною особою – Однолько
Альоною Сергiївною, яка стала переможницею електронного аукціону за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
№ UA-PS-2020-12-16-000056-2, що відбувся 06 січня 2021 року. Ціна продажу –
1 419,60 грн (одна тисяча чотириста дев’ятнадцять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ –
236,60 грн (двісті тридцять шість грн 60 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10 приватизований шляхом продажу
на аукціоні із зниженням стартової ціни ТОВ «Армукрземпроект» (код за ЄДРПОУ
37791452).
Ціна продажу об’єкта – 960 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 160 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – школа за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109 приватизований шляхом
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – громадянкою України Козарецькою Дариною Вадимівною.
Ціна продажу об’єкта – 238 531,50 грн, у тому числі ПДВ – 39 755,25 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації державної власності
Окреме майно – адмінпобуткомбінат площею 3828,5 м2 за адресою: Львівська
обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753б.
Приватизовано шляхом викупу.
Покупець об’єкта фізична особа – Малькова Ірина Володимирівна. Ціна, за якою
придбано об’єкт, становить 330 002,24 грн, у тому числі ПДВ – 55 000,37 грн.

України

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
в електронній торговій системі об’єкт державної власності малої приватизації –
окреме майно – нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26.
Приватизовано фізичною особою – Детюком Олександром Михайловичем.
Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ – 39 500,00 грн, ПДВ – 7 900,00 грн,
з урахуванням ПДВ – 47 400,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації – окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення загальною
площею 731,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області (код за ЄДРПОУ 02360412), приватизований шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами фізичною особою – підприємцем Федоряко Олександром Сергійовичем за ціною 3 001 200,00 грн (три мільйони одна тисяча двісті грн 00 коп.),
у т. ч. ПДВ – 500 200,00 грн (п’ятсот тисяч двісті грн 00 коп.).
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – підземний поверх складального
корпусу загальною площею 2162,7 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, 10, що перебуває на балансі ПрАТ «Електровимірювач» (код за
ЄДРПОУ 00226098), приватизований шляхом викупу ПрАТ «Електровимірювач» за
ціною 3 355 645,20 грн (три мільйони триста п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сорок
п’ять грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 559 274,20 грн (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті
сімдесят чотири грн 20 коп.).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – нежитлові приміщення № 1-12 (приміщення їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею
181,4 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилівська приватизований на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516, за
2934,00 грн (дві тисячі дев’ятсот тридцять чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ –
489,00 грн (чотириста вісімдесят дев’ять грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта державної власності малої приватизації – окремого
майна – адміністративного будинку 2Б загальною площею 477,8 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру,
36 та обліковується на балансі Головного управління статистики у
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – адміністративний
будинок 2Б загальною площею 477,8 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02362894, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розта
шований об’єкт: адміністративний будинок 2Б загальною площею 477,8 м2: двоповерхова цегляна будівля, фундамент якої з каменю, стіни цегляні, покрівля – шифер,
перекриття – залізобетонні панелі, підлога дерев’яна, наявна електрифікація, водопровід та каналізація, газифікація, опалення (газове), сходи металеві. Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Державної служби статистики України, код за ЄДРПОУ 37507880, реєстраційний номер 1213091368215,
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номер запису про право власності 19756171 від 29.03.2017. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,089 га (державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою ХМ № 00004
від 21.01.1994). Балансова вартість – 300352,16 грн станом на
01.01.2021. Приміщення в будівлі перебувають в оренді, а саме: договір від 07.12.2009 № 988 з ФОП Бачинський Володимир Людвигович (102,9 м2), перебуває в оренді до 06.08.2021, орендна плата за
грудень 2020 р. – 1376,86 грн, договір від 15.02.2010 № 1036 з ФОП
Бачинський Анатолій Броніславович (47,7 м2), перебуває в оренді
до 13.10.2021, орендна плата грудень 2020 р. – 838,62 грн, договір
від 20.02.2014 № 1508 з ПП «Абрис» (30,1 м2), перебував в оренді
до 19.12.2020 (проводиться робота щодо продовження договору
оренди), договір від 14.03.2016 № 1745 з ФОП Бачинська Світлана
Анатоліївна (49 м2), перебуває в оренді до 13.01.2022, орендна плата за грудень 2020 р. – 1089,34 грн, договір від 17.08.2016 № 1835
з ТОВ «Подільські оптичні мережі» (63 м2), перебуває в оренді до
16.06.2022, орендна плата за грудень 2020 р. – 2457,5 грн, договір
від 26.11.2018 № 2047 з ФОП Басіста Лариса Юріївна (13,3 м2), перебуває в оренді до 25.10.2021, орендна плата за грудень 2020 р. –
171,1 грн, договір від 27.11.2018 № 2045 з ФОП Огонь Андрій Олександрович (40,6 м2), перебуває в оренді до 26.10.2021, орендна плата
за грудень 2020 р. – 1880,22 грн.
До адміністративного будинку добудована прибудова площею
66,9 м2, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
(форма власності приватна).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 16 березня 2021 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок
(0382) 72-09-40 у Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
і завантаження електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без
умов: 300352,16 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 30035,22 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 150176, 08 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 15017, 61 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 150176,08 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 15017,61 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій
Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@
spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Цикорідзе Іраклій Георгійович, тел. (0382) 76-24-59.
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адмін істр атора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення
електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 42964094, сплачений гарантійний внесок переможця
електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опубліку
вання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній
торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації
переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код за ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –

17 лютого 2021 року

Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 3003,52 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по
дальшого подання цінових пропозицій: 1501,76 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – комплексу будівель та споруд загальною площею
забудови 1 022 м2, у складі: господарський корпус літ. А-2,
теплиці літ. Б-1, Б1-1, Б2-1, сарай (тимчасовий) літ. В,
парники літ. Г, Д, навіс літ. Е, огорожа № 1-10, мостіння І,
що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий,
7б та перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
(код за ЄДРПОУ 14308368)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель
та споруд загальною площею забудови 1 022 м2, у складі:
господарський корпус літ. А-2, теплиці літ. Б-1, Б1-1,
Б2-1, сарай (тимчасовий) літ. В, парники літ. Г, Д,
навіс літ. Е, огорожа № 1-10, мостіння І.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров.
Ялицевий, 7б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою комплекс будівель
та споруд, до якого входять:
двоповерхова будівля з підвалом загальною площею 478,4 м2, рік
побудови – 1949. Фундамент бетонний, цегляні стіни, залізобетонні
перекриття. Підведені електро- та водопостачання, каналізація;
теплиця загальною площею 534,3 м2, рік побудови – 1947. Фундамент бетонний, цегляні стіни, скляна покрівля, металеві перекриття,
підлога – залізобетонна плитка;
два парники загальною площею 203,8 м2, рік побудови – 1949.
Цоколь цегляний, металевий каркас, дерев’яні перекриття;
сарай тимчасовий без фундаменту, стіни – дерев’яна дошка, шиферна покрівля, дерев’яні перекриття та підлога.
Територія комплексу має огорожу та асфальтоване мостіння.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:07:224:0013) площею 0,4944 га, на якій розташований комплекс будівель та споруд, перебуває у користуванні
ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені
О. М. Макарова» на підставі договору оренди землі від 23.07.2010 з
Дніпропетровською міською радою (термін дії договору скінчився
15.10.2020). Вид користування земельної ділянки – по фактичному
розміщенню будівель та споруд дільниці зеленого господарства. Обтяжень на земельну ділянку немає.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код за
ЄДРПОУ 14308368), яке перебуває за адресою: 49008, м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1, контактний телефон (0562) 34-39-04.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 17 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
комплексу будівель та споруд загальною площею забудови 1 022 м2,
у складі: господарський корпус літ. А-2, теплиці літ. Б-1, Б1-1, Б2-1,
сарай (тимчасовий) літ. В, парники літ. Г, Д, навіс літ. Е, огорожа
№ 1-10, мостіння І, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров.
Ялицевий, 7б, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 122 969,97 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 561 484,99 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 561 484,99 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
аукціону без умов – 112 297,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 56 148,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 56 148,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00
до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
09.02.2021 № 12/01-19-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-08-19-000012-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 календарних днів;
Крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із спо
собів продажу:
аукціону без умов – 11 229,70 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 614,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 614,85 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні,
у складі: приміщення лабораторії, А загальною площею
126,5 м2; віварій, Б площею 72 м2; вскривочна, В площею
5,3 м2; вбиральня, Д площею 1 м2; ворота, 1 площею 7,8 м2;
колодязь, 2 за адресою: м. Надвірна, вул. Котляревського, 3а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його
місцезнаходження: окреме майно – приміщення лікарні,
у складі: приміщення лабораторії, А загальною площею
126,5 м2; віварій, Б площею 72 м2; вскривочна, В
площею 5,3 м2; вбиральня, Д площею 1 м2; ворота, 1
площею 7,8 м2; колодязь, 2 за адресою: м. Надвірна,
вул. Котляревського, 3а.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна
будівля ветлікарні загальною площею 126,5 м2, побудована у 1939
році. Фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – залізо,
опалення пічне. Підведений газ, є водопровід, каналізація. Дощата
будівля віварію площею 72 м2, побудована у 1980 році, фундамент –
бутобетонний, покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ.
Цегляна будівля вскривочної площею 5,3 м2, побудована у 1970 році,
фундамент – бутобетонний, покрівля – шифер, опалення пічне, підведений газ. Дощата вбиральня площею 1 м2. Ворота металеві площею 7,8 м2. Колодязь бутовий.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає.
Інформація про балансоутримувача: Надвірнянська районна дер
жавна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699394.
Адреса: вул. Федьковича, 48, м. Надвірна, Івано-Франківська обл.,
78400.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться 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).
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Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 462 199 грн;
продаж на аукц
 іон
 і зі зниженням стартової ціни –
231 099,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 231 099,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 46 219,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 109,95 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23 109,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 6000 грн протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Котляревського, 3а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
05.02.2021 № 86 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії з продажу окремого майна – приміщення лікарні за адресою:
м. Надвірна, вул. Котляревського, 3а».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-24-000003-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 4 621,99 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 311 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 2 311 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта малої приватизації – приміщення ветмедицини,
у складі: приміщення ветлікарні, А загальною площею 83,9 м2;
вбиральня, Б площею 1 м2 за адресою: Надвірнянський р-н,
с. Зелена, присілок Хрипелів, будинок 938а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
окреме майно – приміщення ветмедицини, у складі:
приміщення ветлікарні, А загальною площею 83,9 м2;
вбиральня, Б площею 1 м2 за адресою: Надвірнянський
р-н, с. Зелена, присілок Хрипелів, будинок 938а.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова дерев’яна
будівля ветлікарні загальною площею 83,9 м2, побудована у 1985
році. Фундамент – бутобетонний, стіни дерев’яні, покрівля – шифер,
опалення – пічне. Дощата вбиральня площею 1 м2.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає.
Інформація про балансоутримувача: Надвірнянська районна дер
жавна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699394.
Адреса: вул. Федьковича, 48, м. Надвірна, Івано-Франківська обл.,
78400.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 202 960 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 101 480 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 101 480 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 20 296 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 148 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 148 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 5500 грн протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Зелена, присілок Хрипелів, 938а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа орга-

нізатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
05.02.2021 № 83 «Про затвердження протоколу засідання аукціо
нної комісії з продажу окремого майна – приміщення ветмедицини за адресою: Надвірнянський р-н, с. Зелена, присілок Хрипелів,
938а».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-24-000008-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 029,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 014,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 014,80 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта малої приватизації – дільниці ветеринарної
медицини, у складі: ветдільниця, А загальною площею
99,1 м2; вбиральня, Б; криниця; ворота № 1; хвіртка № 2;
огорожа № 3 за адресою: Коломийський р-н, с. Залуччя,
вул. Франка І., 29

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його
місцезнаходження: окреме майно – дільниця ветеринарної
медицини, у складі: ветдільниця, А загальною площею
99,1 м2; вбиральня, Б; криниця; ворота № 1; хвіртка № 2;
огорожа № 3 за адресою: Коломийський р-н, с. Залуччя,
вул. Франка І., 29.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна
будівля ветдільниці загальною площею 99,1 м2, побудована у 1970
році. Фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – черепиця, опалення – пічне. Дощата вбиральня. Металеві ворота, хвіртка
і огорожа.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає.
Інформація про балансоутримувача: Коломийська районна дер
жавна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699649.
Адреса: вул. Станіславського, 1, м. Коломия, Івано-Франківська
обл., 78200.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 260 581 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130 290,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 130 290,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 26 058,1 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13 029,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 029,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 6700 грн протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
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відомості
приватизації

17 лютого 2021 року

1.
1.1

Одиниця
9 місяців
2017 р. 2018 р. 2019 р.
виміру
2020 р.

Показники
Активи (форма № 1, рядок
1300)

8511,0

тис. грн

3809,0

4573,0

4336,0

4323,0

Балансова вартість нематеріальних активів

тис. грн

190,0

193,0

352,0

367,0

1.1.2

Балансова вартість незавершених капітальних
інвестицій

тис. грн

207,0

85,0

75,0

75,0

1.1.3

Балансова вартість основних засобів

тис. грн

7501,0

8771,0

8794,0

8781,0

1.1.4

Довгострокові фінансові
інвестиції

тис. грн
4188,0

1.2

Необоротні активи

тис. грн 10526,0 11586,0 11512,0

1.1.1

тис. грн

6717,0

7013,0 7176,0

1.2.1

запаси

тис. грн

280,0

286,0

250,0

244,0

1.2.2

Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125 + 1130 + 1135
+ 1140 + 1145 + 1155)

тис. грн

3369,0

3611,0 6163,0

1482,0

1.2.3

Гроші (форма № 1, рядок
1165)

тис. грн

2720,0

2824,0

363,0

2.

Оборотні активи

Пасиви

541,0

тис. грн 10526,0 11586,0 11512,0

8511,0

2.1

Власний капітал (форма
№ 1, рядок 11495)

тис. грн

6226,0

6483,0

64133,0

2.2

Довгострокові зобов’язання
(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн

731,0

1137,0 1172,0

274,0

2.3

Поточні зобов’язання, в тому тис. грн
числі:

3569,0

3966,0

3905,0

1824,0

6435,0

2.3.1

поточна кредиторська
заборгованість сумарна
(форма № 1, рядок 16951660-1665-1670)

тис. грн

3569,0

3966,0

3905,0

1824,0

2.4

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому
числі за:

тис. грн

0

0

0

0

2.4.1

розрахунки з оплати праці

тис. грн

0

0

0

0

2.4.2

розрахунки перед бюджетом

тис. грн

0

0

0

0

2.4.3

розрахунки зі страхування

тис. грн

0

0

0

0

2.4.4

Розрахунками за товари,
роботи, послуги

тис. грн

0

0

0

0

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн 19274,0 22312,0 22714,0

8427,0

3.1

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг)

тис. грн 19097,0 22221,0 22625,0

8418,0

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн

177,0

91,0

89,0

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн

0

0

0

4.

Витрати всього, в тому числі:

9,0
0

тис. грн 18329,0 20772,0 19537,0

8133,0

4.1

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)

тис. грн 13096,0 14119,0 13906,0

5401,0

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн

3617,0

2536,0

4.3

Витрати на збут

тис. грн

5,0

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн

1402,0

4.5

Інші витрати

тис. грн

1,0

4,0

9,0

4,0

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн

208,0

336,0

682,0

54,0

5.

Чистий прибуток (збиток)+,-

6.

Середня кількість всіх працівників

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

8.

Середньомісячна заробітна плата

3937,0
2376,0

3836,0
10,0

1,0

1094,0

137,0

тис. грн +946,0 +1531,0 +3105,0 +246,0
осіб

78

78

72

тис. грн 10352,0 11093,0 10384,0
грн

11060

11851

12019

72
5320,0
8210

Робочі кабінети, лабораторії,
бокси для
автотранспорту

26.12.2005, договір про виділення
частки в натурі з нерухомого майна
(поділ); договір купівлі-продажу, 1,
28.05.1997, між ВАТ «Індуктор» та
державним підприємством «Карпатський експертно-технічний центр»;
договір купівлі-продажу, Б/Н,
24.09.2002, між ВАТ «Індуктор» та
державним підприємством «Карпатський експертно-технічний центр»

Робочі ка- Договір купівлі-продажу, частини
бінети
нежитлових приміщень, серія та номер: 494, виданий 19.11.2013

№ 9 (1354)

Форма власності та власник

Підстава виникнення
права власності

Державна

Функціо
нальне
використання

Державна

м. ІваноФранківськ,
вул. Максимовича,
15

34014464

м. ІваноФранківськ,
вул. Максимовича,
15

1919784726101

Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)
Реєстраційний
номер

Станом на 30.11.2020 прострочена кредиторська заборгованість
відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 30.11.2020 –
1867,0 тис. грн, у т. ч:
заборгованість за товари, роботи, послуги – 529,0 тис. грн;
із заробітної плати – 371,0 тис. грн;
за авансами – 413,0 тис. грн;
з бюджетом – 243,0 тис. грн;
зі страхування – 91,0 тис. грн;
інша заборгованість – 220,0 тис. грн.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

962,7

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс державного підприємства «Карпатський
експертно-технічний центр Держпраці».
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20538693.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.11.2020 –
54 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
(тис. грн)
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 71.12 Діяльність
у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2020 року: 8418,00
тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): експертиза проекту, обстеження підприємства, експертне обстеження обладнання
підвищеної небезпеки, експертне обстеження та техогляд вантажо-

№
з/п

302,9

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Карпатський експертно-технічний центр Держпраці»,
м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15

Основні показники
господарської діяльності за останні три роки
та останній звітній період

Назва

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його
місцезнаходження: окреме майно –
нежитлові будівлі та споруди, у складі: будівля ветлікарні,
А загальною площею 106,2 м2; гаражі, Б загальною
площею 115,1 м2; ворота, 1 площею 6,4 м2; огорожа, 2
площею 47,4 м2 за адресою: Калуський р-н, смт Войнилів,
вул. Стрільців Січових, 1.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова дерев’яна
будівля ветлікарні загальною площею 106,2 м2. Фундамент – камінь,
стіни дерев’яні, покрівля – шифер, опалення – пічне, підведений газ.
Будівля гаражів площею 115,1 м2. Фундамент – камінь, стіни цегляні,
покрівля – шифер. Ворота штахетні в металевих стовпах. Огорожа з
металевої сітки площею 47,4 м2.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає.
Інформація про балансоутримувача: Калуська районна державна
лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699572. Адреса:
вул. Добровлянська, 54, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 384 127 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 192 063,50 грн;

підіймальних споруд, техогляд технологічних транспортних засобів,
обстеження газопроводу, обстеження будівель, навчання з питань
охорони праці.
Загальний дохід,
Дохід за основним видом діяльності,
Період
тис. грн без ПДВ
тис. грн без ПДВ
2017 рік
19097,0
18722,0
2018 рік
22221,0
21664,0
2019 рік
22625,0
22194,0
За 9 місяців
8418,0
8215,0
2020 року

Адміністративний
будинок з гаражем

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель
та споруд, у складі: будівля ветлікарні, А загальною площею
106,2 м2; гаражі, Б загальною площею 115,1 м2; ворота, 1
площею 6,4 м2; огорожа, 2 площею 47,4 м2 за адресою:
Калуський р-н, смт Войнилів, вул. Стрільців Січових, 1

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 192 063,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 38 412,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19 206,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 206,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 6100 грн протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Войнилів, вул. Стрільців Січових, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
від 05.02.2021 № 84 «Про затвердження протоколу засідання аук
ціонної комісії з продажу окремого майна – нежитлових будівель
та споруд за адресою: Калуський р-н, смт Войнилів, вул. Стрільців
Січових, 1».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-24-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 3 841,27 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 920,64 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 920,64 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Нежитлове приміщення

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Коломийський р., с. Залуччя, вул.Франка І., 29.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
від 05.02.2021 № 85 «Про затвердження протоколу засідання аук
ціонної комісії з продажу окремого майна – дільниці ветеринарної
медицини за адресою: Коломийський р-н, с. Залуччя, вул. Франка І., 29».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-24-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 605,81 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 302,91 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 302,91 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Земельна
ділянка

Назва

Відомості про земельні ділянки
Площа КадаЦільове
Адреса
зестровий
призначення
розташу- мельної номер
земельної
вання
ділянці земельної
ділянки
(м2)
ділянки
м. Івано1007
–
Обслуговування
Франківськ
адміністративновул. Максипобутового корпумовича, 15
су з гаражами

Форма власності, підстава
на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна,
державний акт на право
постійного користування
землею І-ІФ № 000808,
обтяження відсутні

Майно в оренду не передавалось.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають
приватизації, а саме:
Балансова варНазва актива
тість, тис. грн
Земля громадського призначення
365
Однокімнатна квартира за адресою м. Івано-Франківськ, бульв. Північний
307
ім. Пушкіна, будинок 5Б, квартира 192

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежі
Обсяги викидів
Нараховано
Сплата екологічноПоказники забруднюючих речовин
екологічного податку
го податку за 9 міза 9 місяців 2020 р. (тонн) за 9 місяців 2020 р. (грн) сяців 2020 р. (грн)
Азоту оксид
0,010905
26,74
26,74
Окис вуглецю
0,003635
0,34
0,34
Разом
27,08
0,01454
27,08
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 11 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення 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 (зі змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» повинен
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 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 (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 7 673 000,00 грн;
продаж на аукц
 іон
 і зі зниженням стартової ціни –
3 836 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 3 836 500,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 767 300,00 грн;
продаж на аукц
 іон
 і зі зниженням стартової ціни –
383 650,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 383 650,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» зобов’язаний
від дати переходу права власності забезпечити:
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу протягом
шести місяців з дня переходу до покупця права власності (пункт 7
статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на момент
переходу права власності на об’єкт приватизації, а саме – боргів із
заробітної плати та перед бюджетом протягом одного місяця (у разі
наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.00 в робочі
дні за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта:
м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15. Контактна особа – заступник директора Зінчук Дмитро Сергійович, тел. (0342) 569893,
моб. 0504348243, електронна пошта: etck@i.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
09.02.2021 № 89 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-25-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 76 730 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 38 365 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 38 365 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон
ній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – дитячої установи
(вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
дитяча установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над
частиною будівлі загальною площею 106,0 м2.
Біля будівлі перебуває свердловина для видобутку води, діаметр
труби – 300 мм, глибина – 20 м. Поруч розташовані мережі електро –
та газопостачання.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією
школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до:
до сільської ради – 200 м;
до автобусної зупини – 600 м;
до м. Хотин – 2,5 км.
Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності будівлі дитячої установи – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер 7325082000:01:001:0151.
Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального відділення.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22.03.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів

у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових
прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування
земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 189949,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 94974,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 94974,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –18994,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9497,45 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 9497,45 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний:
1. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
3. Сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 9 від 31.01.2020)
на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі
купівлі-продажу, в сумі 10000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): 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 8.00 до 17.00, у п’ятницю з
8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа – Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 08.02.2021 № 22 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – лазні».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 35 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1899,50 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (949,75 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (949,75 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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 електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – Окремого майна
Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове
виробництво), що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Мишковицького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво) у складі: (150038)
Адміністративний корпус (заг. пл. 2010,4 кв.м), (150039) Головний виробничий корпус з підвалом,
трансформаторна, місце зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувач ГУАР-30 з навісом і
підвалом (заг. пл. 2167,3 кв.м), (150040) Головний виробничий корпус з підвалом, трансформаторна,
місце зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувач ГУАР-30 з навісом і підвалом (заг. пл.
752 кв.м), (150029) Спиртосховище (заг. пл. 236,1 кв.м), (150028) Вуглекислотний цех, вагова з
навісом (заг. пл. 342 кв.м), (150027) Цех брагоректифікації (заг. пл. 611 кв.м), (150026) Будівля
повітродувки з прибудовою (заг. пл. 159,6 кв.м), (150046) Соковий цех з прибудовами (будівля
цеху соків) (заг. пл. 277,9 кв.м), (150043) Соковий цех з прибудовами (будівля приміщення сокового
цеху) (заг. пл. 1811,77 кв.м), (150041) Соковий цех з прибудовами (будівля ковбасного цеху) (заг.
пл. 440,33 кв.м), (150122) Соковий цех з прибудовами (прибудова сокового цеху) (заг. пл.
95,3 кв.м), (150045) Камінний склад з цокольним поверхом (заг. пл. 674,1 кв.м), (150044)
Водонасосна станція (заг. пл. 38,1 кв.м), (150042) Будівля обслуговування очисних споруд (заг.
пл. 216,9 кв.м), (150037) Градірня (заг. пл. 71,2 кв.м), (150036) Хлораторна (заг. пл. 91,4 кв.м),
(150035) Бардосховище (заг. пл. 95,9 кв.м), (150033) Цех брагоректифікації (прибудова КВП) (заг.
пл. 17,1 кв.м), (150076) Котельня з підвалом (заг. пл. 876,9 кв.м), (150148) Резервуар для зберігання
меляси, пункт приймання меляси (заг. пл. 200,2 кв.м), (150150) Резервуар для зберігання мазути
(заг. пл. 118,4 кв.м), (150151) Резервуар для зберігання мазути (заг. пл. 122,3 кв.м), (150149)
Резервуар для зберігання меляси (заг. пл. 143,1 кв.м), (150034) Будівля мірного відділення (заг.
пл. 239,4 кв.м), (150032) Будівля старої спиртобази (заг. пл. 66,3 кв.м), (150031) Будівля
господарського призначення (заг. пл. 51,2 кв.м), (150030) Будівля прохідної спиртобази (заг. пл.
78,2 кв.м), (150052) Котел цистерни списаної, (150077) Бункери сок., (150078) Бункери сок.ц.,
(150079) Бункери сок.ц., (150080) Бункери сок.ц., (150081) Артсвердловина 2, (150082)
Артсвердловина 3, (150083) Силос Резервуар стальний 75, (150084) Силос резервуар стальний
75, (150085) Силос резервуар стальний 75, (150086) Силос резервуар стальний 75, (150087)
Трубопроводи подачі зерна, (150088) Цистерна спиртова 8, (150089) Цистерна спиртова 9, (150090)
Ємкість 50 куб.м, (150091) Ємкість 75 куб.м, (150092) Ємкість УМ2 50 куб.м, (150093) Ємкість УМ2
50 куб.м, (150094) Ємкість УМ2 50 куб.м, (150095) Ємкість УМ2 50 куб.м, (150096) Ємкість УМ2
50 куб.м, (150097) Ємкість УМ2 50 куб.м, (150098) Котел списаної цистерни, (150100) Випуск в
ріку стічних вод, (150101) Дорога на брагу, (150102) Каналізація очисні, (150103) Поля фільтрації,
(150104) Підпорна стіна, (150105) Резервуар СМК4 50 куб.м, (150106) Цистерна 50 куб.м, (150107)
Резервуар СМК4 50 куб.м, (150108) Цистерна спиртова 1, (150109) Цистерна спиртова 4, (150110)
Цистерна спиртова 5, (150111) Цистерна спиртова 6, (150112) Цистерна спиртова 7, (150113)
Цистерна 50 куб.м, (150114) Цистерна 50 куб.м, (150115) Ємкість 50 куб.м, (150116) Бункери
сок.ц., (150117) Бункери сок.ц., (150118) Бункери сок.ц., (150119) Бункери сок.ц., (150120) Бункери
сок.ц, (150121) Місткість емальована соки, (150123) Реактор 2 куб.м, (150124) Реактор 2 куб.м,
(150125) Реактор 2 куб.м, (150126) Реактор 2 куб.м, (150127) Реактор 2 куб.м, (150128) Реактор
2 куб.м, (150129) Резервуар 20 куб.м1251.5, (150130) Бункер соки, (150131) Бункер соки, (150132)
Бункер соки, (150133) Бункер соки, (150134) Бункер соки, (150135) Бункер соки, (150136) Бункер
соки, (150137) Бункер соки, (150138) Бункер соки, (150139) Збірник ВББ Соки, (150140) Збірник
ВББ Соки, (150141) Збірник ВББ Соки, (150142) Збірник П4 16 куб.м соки, (150143) Котел списаної
цистерни, (150144) Огорожа, (150145) Під’їзні шляхи спиртобази, (150146) Трубопроводи кабельна
розводка, (150147) Котел списаної цистерни, (150151) Резервуар для зберігання мазути, (150152)
Кабельна траса апаратне, (150153) Ємкість 50 куб.м, (150154) Ємкість 12 куб.м, (150155) Резервуар
20 куб.м, (150156) Резервуар 20 куб.м, (150157) Резервуар 20 куб.м, (150158) Резервуар 20 куб.м,
(150159) Трубопроводи соки, (150160) Трубопроводи і шарові крани, (150161) Трубопровід соки,
(150162) Цистерна із н/ж сталі, (150165) Кабельна розводка, (150166) Димова труба, (150167)
Огорожа заводу і ворота, (150168) Підїздні шляхи заводу, (150169) Підїздні дороги, (150170)
Теплопровід і каналізація, (150171) Теплотраса, (150172) Теплотраса, (150173) Трубопровід,
каналіз. Чавунна, (150174) Трубопровод кабельна розводка, (150175) Ємкість, (150176) Бак
емалевий, (150177) Бак емалевий, (150178) Сольове для мокрого зберігання солі, (150179)
Електролінія ковбасного цеху, (150180) Ємкість 50 куб.м, (150211) АТС Panasonic, (150212)
Холодильник Ардо 28, (150284) Плитка електрична Gefest, (150285) Холодильник ВЕКО, (150299)
Крісло NOWA STEEL, (150300) Прінтер Canon 1120+ кабель, (150301) Система супутникового
телебачення, (150302) Стінка, (150303) Стінка 5 секційна, (150304) Телевізор LCD SHRP GA – 6,
(150305) Телефон Panasonic, (150306) Факс Panaconic K{_FT 64 RS, (150307) Холодильник Снайге
двохкамерний, (150308) Комп’ютор на базі процесора Intel, (150312) Комп’ютер ПК ATX/Fdd 1/44/
CPU 850, (150313) Компютерна мережа, (150314) Манітор 17LGF 700B Flatron, (150315) Манітор
19 Samsung SM 9432 NTFT, (150316) ПК в комплекті Core 2DUO, (150317) Прінтер Canon 1120+
кабель, (150318) Стінка 4 секційна, (150319) Диван кутовий Вега, (150320) Комп’ютор на базі
процесора АМД, (150321) Манітор Samsung, (150322) Принтер лазерний Canon 1120, (150323)
Сканер BEKO S2W 5250С1200*2400 Д, (150324) Столик журнальний, (150325) Стіл комп’ютерний,
(150326) Стіл комп’ютерний, (150327) Стінка, (150328) Факс Панасонік КХF Т904 220V, (150329)
UPSPowercom KIN-325 А, (150330) Комп’ютер ПК ATX/Fdd 1/44/CPU, (150331) Стінка, (150332)
Серверний блок Іntel, (150333) БФП Samsung SСХ-4220 сканер, (150334) Комплект офіс. меблів
стіл.стінка, (150336) Манітор BENO 19, (150337) Ноутбук ASUS F3Jr CD T2080, (150338) Ноутбук
НР Pavilion dv 6955 er CM, (150339) ПК на базі процесора Інтель, (150340) Принтер Canon LBP2900, (150341) Принтер Canon LBP 810, (150343) Диван кутовий Вега, (150344) Комплект офісних
меблів, (150345) Комп’ютер ПК ATX/Fdd 1/44/CPU 850, (150346) Кондиціонер Fujstsu ASYA 14 LC,
(150559) Дріжджанка 1, (150560) Дріжджанка 2, (150561) Дріжджанка 3, (150562) Дріжджанка 4,
(150563) Дріжджанка 5, (150564) Мотор редуктор, (150565) Дріжджанка 6, (150566) Мотор
редуктор, (150567) Мотор редуктор, (150568) Мотор редуктор нім., (150569) Бункер для солодового
молочка, (150570) Установка для помола зерна, (150571) Випаровувач, (150572) Насос АК 50/160
з ел.дв., (150573) Насос дозатор, (150574) Насос НБ-50, (150575) Насосний агрегат ВВН з елек.
мотором, (150576) Оцукровач, (150577) Пластичний теплообмінник, (150578) Теплообмінна труба,
(150581) Вставка фільтра для зернової мельниці, (150586) Насос 100*65*200, (150587) Насос
100*65*200, (150588) Насос 100*65*200, (150589) Насос 30 100, (150590) Насос С10-140, (150591)
Теплообмінник, (150592) Теплообмінник, (150593) Теплообмінник, (150594) Теплообмінник,
(150595) Теплообмінник, (150596) Теплообмінник, (150597) Теплообмінник, (150598)
Теплообмінник, (150599) Теплообмінник, (150600) Теплообмінник, (150601) Теплообмінник,
(150602) Чан бродильний 100 куб.м, (150603) Чан бродильний 100 куб.м, (150604) Чан бродильний
100 куб.м, (150605) Чан бродильний 100 куб.м, (150606) Вакуум- наповнювач, (150608) Компресор
2ВУ-1, (150611) Мононасос нім, (150612) Місткість для ошпарювання свинини, (150613) Нагрівачпластина, (150614) Насос лопатний, (150615) Столи, (150616) Фільтр шарувальний, (150617)
Зварювальний випрямлювач ВС-600, (150618) Люнет, (150620) Моноблок, (150621) Мотопомпа
ПП 800 Б, (150622) Насос DAB BPH 180/280.50Т, (150623) Насос АК 50/160 з ел. двигуном, (150624)
Насос РН-30, (150626) Сварочний трансформатор, (150627) Станок, (150628) Станок
деревообробний, (150629) Станок свердлильний, (150630) Станок токарний Кусон-3, (150631)
Станок токарний, (150632) Станок токарний, (150633) Станок врезерний 67 К25, (150634)
Трансформатор зварювальний, (150635) Трансформатор зварювальний, (150636) Установка ВУ350, (150637) Установка ВУ-350, (150638) Насос агрегат, (150652) ГУАР 30т., (150653) Дробарка
АIДМ 2Р-110 без електродвигуна, (150654) Компресорна установка марка 4ВУ1, (150655)
Мононасос моноблок, (150656) Насос НБ-50, (150657) Норія, (150658) Норія, (150659)
Універсальний очищувач, (150660) ФІльтр для дробілки Петкус, (150661) Насос агрегат, (150662)
Транспортер для солод молочка, (150663) Бетонозмішувач 100л, (150665) Випрямовлювач до
зварювального апарату, (150666) Мірник 250 дал, (150667) Мірник 250 дал, (150668) Мірник 75
дал 3, (150669) Компресор вуглекислотний, (150670) Насос 100*65*200, (150671) Насос
100*65*200, (150672) Насос 100*65*200, (150673) Релейна шафа, (150675) Холодильна установка,
(150676) Насос 100*65*200, (150677) насос 25/20 ПДВ, (150678) Насос СR-16-160F, (150679)
Насос багатоступеневий CR15-17, (150680) Натрій катіоновий фільтр, (150681) Натрій катіоновий
фільтр, (150682) Натрій катіоновий фільтр, (150683) Натрій катіоновий фільтр, (150684) Лічильник
хол.води турбінний 150, (150685) БФП Мінолта bishub 164, (150686) Dell Studio 1749 210-31415
Blk, (150687) Мембран.насос-дозатор PDM-D-BA 311/5, (150688) Електронасос ЕЦВ 8-16-140,
(150689) Насос SHOS 40/160/40, (150690) Лічильник води турб.ду100, (150691) Мірник 1000 дал,
(150692) Мірник 1000 дал, (150693) Мірник 400 дал, (150694) Мірник 400 дал, (150695) Мірник 75
дал, (150696) Мірник 75 дал, (150697) Спиртомір СА-2, (150698) Агрегат безперервного
розварювання, (150699) Бродильний чан, (150700) Бродильний чан 100 куб.м, (150701) Бродильний
чан 100 куб.м, (150702) Бродальний чан 100 куб.м, (150703) Бродильний чан 100 куб.м, (150704)
Бродильний чан 100 куб.м, (150705) Вентиляція, (150706) Вентиляція, (150707) Головки миючі,
(150709) Електронасос ЕЦВ 8-40-90, (150710) ЛІчильник хол.Ду -100, (150711) Миючі головки,
(150713) Насос 100*65*200, (150718) Миючі головки, (150720) Насос 100*65*200, (150721) Насос
100*65*200, (150722) Насос 100*65*200, (150723) Насос 100*65*200, (150724) Насос 100*65*200,
(150725) насос 100*65*200, (150726) Насос 100*65*200, (150727) Насос 100*65*200, (150728)
Газгольдер, (150729) Брагоректифікаційний аппарат, (150730) Дефлегматор 45м.кв., (150731)
Кипятильник, (150732) Кипятильник, (150733) Кип’ятильник, (150734) Конденсатор, (150735)
Конденсатор, (150736) Конденсатор, (150737) НасосЗМ 40-200/5.5, (150738) Насос MYI 404 WILO,
(150739) Насос MXH 205 Е з ел. дв.0,75 квт/2, (150740) Насос ЦГ 12.5/50 К 4-2, (150741) Обладнання
БРУ, (150742) Тельфер, (150743) Холодильник спирту 32, (150744) Апаратура для зернової ваги,
(150745) Насос DLX-CC/M 02-10, (150746) Спиртомір СА-2, (150747) Конденсатор, (150748)
Конденсатор, (150749) Мононасос 80 А,(150750) Насос, (150751) Насос, (150752) Насос, (150753)
Насос, (150754) Насос, (150755) Насос, (150756) Насос, (150757) Насос, (150758) Насос, (150759)
Насос, (150760) Насос, (150761) Насос NE80 А, (150762) Насос X80/50, (150763) Насос дозатор
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PDEDL, (150764) Насос менше 150, (150765) Насос центроб .150, (150766) Насос шнековий NE60
А н/ж, (150767) Пастеризатор охолод, (150768) Проміжний збірник 0,24 куб.м, (150769) Вага
товарна РП32413, (150770) Вакуумний насос LPH45316, (150771) Вентилятор ВЦ 14-46 А 4М,
(150772) Випарна установка ВВ-25, (150773) Випарний аппарат, (150774) Градірня башня
охолодження, (150775) Дробарка фірми Бухер, (150776) Ел. двигун АНУ 100L6, (150778)
Електромотор 15 квт 1500 об., (150779) Збірник для м’якості води 0,25 м.куб., (150780) Збірник з
н/ж сталі V – 0,3 м.куб., (150781) Збірник н/ж сталі для мезги,2 м.куб, (150782) Зміївиковий
підігрівач, (150783) Конвеєр М8, (150784) Конденсатор, (150785) Конденсатор, (150786) Котел
Рівне -30ГС, (150787) Мірник 250 дал, (150788) Мірник 250 дал, (150789) Мірник 250 дал, (150790)
Мірник 250 дал, (150791) Мірник 282 дал, (150792) Мірник 75 дал, (150793) Насос, (150794) Насос
спиртовий, (150795) Фотометр КФК-3, (150796) Холодильник ВЕКО, (150798) Контрольний снаряд,
(150799) Контрольний снаряд, (150801) Резервуар емалевий, (150802) Резервуар емалевий,
(150804) Стрічковий прес Flobter 13-FRV 17, (150805) Тельфер, (150806) Теплообмінник 800 Нк,
(150807) Теплообмінник КХ-1, (150808) Транспортер ленточний, (150809) Транспортер стрічковий,
(150810) Транспортер стрічковий, (150811) Транспортер стрічковий, (150812) Установка
охолодження, (150813) Установка БТХ, (150814) Установка БТХ, (150816) ФІльтр Ш4-ОД-33,
(150817) ФІльтр намивний, (150818) Шнек, (150819) Щит, (150820) Газосигналізатор СТХ 17-6,
(150821) Ел. двигун 100 квт.1470 об. хв. б/к, (150822) Електродвигун 30 квт. 1500 об. хв., (150823)
Єлектродвигун 37 квт 3000, (150825) Електродвигун ВЗГ 5.5*1500, (150826) Електродвигун УАМ
225 37,5*1000, (150827) Електромотор 30квт, (150828) Електромотор 48 квт, (150830) Електронасос
ЕЦВ 8-40-120, (150831) Електронасос ЦНСГ 38-220, (150832) Котел ДКВР 10/13, (150833) Лічильник
газовий, (150835) Обчислювач об’єму газу Універсал, (150836) Паровий котел ДКВР, (150838)
Погрузчик екскаватор, (150839) Барабан котла, (150840) Вентилятор ВД8, (150841) Вентилятор
Ц4-70, (150842) Вентилятор ц470510411.68, (150844) Димосос ДН-12, (150845) Димосос ДН10,
(150846) Димосос ДН 10 1500, (150847) Економайзер чав, (150848) Економайзер чав., (150849)
Економайзер, (150850) Ел. двигун 100 квт.1470 об.хв. б/к, (150851) Вага електронна МЕ-210,
(150852) Компл. офісн. мебл. шафа скло стіл, (150853) Лабораторне обладнання, (150856)
Лічильник холоду 100, (150857) Лічильник хол ДУ100, (150858) Мононасос нім, (150859) Насос
Д320/50, (150861) Насос ЕЦВ 8-16-140, (150862) Насос НШ-50, (150864) Рибозахисна споруда,
(150866) Шліфувальна машина, (150867) 4-х колонний вакуум-випарний апарат, (150868) Бражний
чан з мішалкою, (150869) Фільтр Ф-В-100, (150870) Фільтр ФГ, (150871) Прожектор ПГУ 2000 2,
(150888) MITSUBISHI Pajero, (150889) Автокран, (150890) Автомашина 31029 Волга, (150892)
Автомобіль ГАЗ 31, (150893) Автомобіль Мерседес Бенц, (150894) Автоприцеп, (150895) Бочка
місткістю 10куб.м, (150896) ЗІЛ ММЗ 345-02, (150897) Камаз, (150898) КАМАЗ, (150899) КАМАЗ
5320, (150900) Камаз 5320, (150901) КАМАЗ 5320, (150902) КАМАЗ 55102, (150903) МАЗ 35432,
(150904) Міцубісі, (150905) Прицеп, (150908) Ел. щит ШГ ПДВ 1091, (150909) Разпредщит, (150910)
Шафа управління, (150911) Газоаналізатор, (150912) Дозор С-1, (150913) Спиртометр СА-2,
(150914) Спиртометр СА-2, (150915) Вага автоматична, (150917) Ел. шафа СПА 77 с 8, (150918)
Ел. шафа СПА 77 с 8, (150919) Ел. шафа СПА 77 с 8, (150920) Ел. шафа СПА 77 с 8, (150921) Ел.
шафа СПА 77 с 8, (150922) Ел. шафа СПА 77 с 8, (150923) КРУ КСО, (150927) Механічний фільтр,
(150928) Прожектор ПГУ 2000 2, (150930) Разпредпункт РПС 70 1, (150931) Разпредш\щит ПР 24
СК7, (150933) Трансформатор ТМ 630 10, (150934) Трансформатор ТМ 630 10 04, (150935)
Трансформатор ТМ 630 10 04, (150936) Шафа РПС, (150937) Шафа силова ПР24721493, (150938)
Шафа силова ПР24721493, (150939) Шафа силова ПР24721493, (150940) Шафа силова
ПР24721493, (150941) Шафа силова ПР24721493, (150942) Шафа силова ПР24721493, (150943)
Шафа силова ПР24721493, (150944) Шафа силова ПР24721493, (150945) ЩИт СМП 652, (150946)
Щит електричний, (150947) Щит електричний, (150948) Щит панель ШО7025, (150949) Щит панель
ШО7035, (150950) Щит панель ШО7035, (150953) Щит Шафа електрична, (150954) Щити
управління, (150956) Рефрактометр, (150957) Вага ВЛЄ, (150958) Мікроскоп, (150959) Щит 02Е
4725, (150960) Вага 30т, (150961) Заправка, (150962) Фотометр Р1 8620, (150993) Цистерна
50 куб.м, (150994) Цистерна 50 куб.м, (150995) Цистерна 50 куб.м, (150996) Цистерна 50 куб.м,
(500667) Системний блок IT-Block G5400Work, (500668) Системний блок IT-Block G5400Work,
(500669) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500670) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1, (500671) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i, (500694) БФП лазерний
НР LJ Pro M130a(G3057A), (500695) Компютер Technic-Pro AMD A6-7480 X2 3.5/4096Mb/SSD120Gb/
video/ATX (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська область, Тернопільський район,
с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вул. Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський район,
смт Дружба, вул. Лесі України (вул. Дзержинського), 32.
Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618).
Перелік
нерухомого майна
Інв.
номер

Назва

150032 Будівля старої
спиртобази

Адреса розташування

Загальна Реєстраплоща
ційний
(м2)
номер

Функціональне
використання

Підстава
виникнення
речового
права

Форма
власності
та власник *

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Л. України, 32

66,3

36014723 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 197783
від 15.02.2012

Державна
МРЕТС

150031 Будівля господар- Тернопільська обл., Тереського призначення бовлянський р-н, смт Дружба, вул. Л. України, 32

51,2

36014723 1274.6 Господарські Свідоцтво про
будівлі
право власності САЕ 197783
від 15.02.2012

Державна
МРЕТС

150030 Будівля прохідної
спиртобази

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Л. України, 32

78,2

36014723 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 197783
від 15.02.2012

Державна
МРЕТС

150034 Будівля мірного
відділення

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Л. України, 32

239,4

36014723 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 197783
від 15.02.2012

Державна
МРЕТС

150029 Спиртосховище

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

236,1

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150028 Вуглекислотний
цех, вагова з навісом

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

342

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150027 Цех
брагоректифікації
150033 Цех
брагоректифікації
(прибудова КВП)

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

628,1

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150026 Будівля повітродув- Тернопільська обл., Терноки з прибудовою пільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

159,6

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150046 Соковий цех
Тернопільська обл., Терноз прибудовами
пільський р-н, с. Мишкови(будівля цеху соків) чі, вул. Січових Стрільців, 1
150043 Соковий цех
з прибудовами
(будівля
приміщення
сокового цеху)
150041 Соковий цех
з прибудовами
(будівля
ковбасного цеху)
150122 Соковий цех
з прибудовами
(прибудова
сокового цеху)

2625,3

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150045 Камінний склад
з цокольним поверхом

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

674,1

36385213 1252.9 Склади та
сховища інші

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

150044 Водонаносна
станція

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

38,1

36385213 1274.6 Господарські Свідоцтво про
будівлі
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

№ 9 (1354)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Інв.
номер

Назва

Адреса розташування

Підстава
виникнення
речового
права

Форма
власності
та власник *

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

Свідоцтво про
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

36385213 1274.6 Господарські Свідоцтво про
будівлі
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1274.6 Господарські Свідоцтво про
будівлі
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1274.6 Господарські Свідоцтво про
будівлі
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1251.5 Будівлі під- Свідоцтво про
приємств харчової право власноспромисловості
ті САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1252.2 Резервуари Свідоцтво про
та ємності інші
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1252.2 Резервуари Свідоцтво про
та ємності інші
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1252.2 Резервуари Свідоцтво про
та ємності інші
право власності САЕ 505176
від 05.04.2012
36385213 1251.5 Будівлі під- Свідоцтво про
приємств харчової право власноспромисловості
ті САЕ 505176
від 05.04.2012

Державна
МРЕТС

Загальна Реєстраплоща
ційний
(м2)
номер
216,9

Функціональне
використання

150042 Будівля обслуговування очисних
споруд

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

36385213 1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості

150040 Головний вироб150039 ничий корпус з
підвалом, трансформаторна, місце
зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувач
ГУАР-30 з навісом і
підвалом
Головний виробничий корпус з
підвалом, трансформаторна, місце
зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувач
ГУАР-30 з навісом і
підвалом
до складу входить
протирадіаційне
укриття, що не підлягає приватизації
150038 Адміністративний
корпус до складу
входить протирадіаційне укриття,
що не підлягає
приватизації

Тернопільська обл., Терно- 2977,5 36385213 1251.5 Будівлі підпільський р-н, с. Мишковиз них
приємств харчової
чі, вул. Січових Стрільців, 1 58,2 кв.м
промисловості
не підлягають
приватизації

150037 Градірня

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

71,2

150036 Хлораторна

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

91,4

150035 Бардосховище

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

95,9

150076 Котельня з підвалом

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

876,9

150151 Резервуар для збе- Тернопільська обл., Тернорігання мазути
пільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

122,3

150150 Резервуар для збе- Тернопільська обл., Тернорігання мазути
пільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

118,4

150149 Резервуар для збе- Тернопільська обл., Тернорігання меляси
пільський р-н, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1

143,1

150148 Резервуар для
Тернопільська обл., Тернозберігання меляси, пільський р-н, с. Мишковипункт приймання чі, вул. Січових Стрільців, 1
меляси

200,2

Тернопільська обл., Терно- 2266,3 36385213 1220.9 Будівлі для
пільський р-н, с. Мишковиз них
конторських та адмі
чі, вул. Січових Стрільців, 1 255,9 кв.м
ністративних цілей
не підінші
лягають
приватизації

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

Державна
МРЕТС

_______________

* Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта
нерухомого майна: власником майна є держава Україна в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).

На території об’єкта приватизації перебувають захисні споруди цивільного захисту, які не підлягають приватизації, а саме:
протирадіаційне укриття 58,2 кв. м (інвентарний номер 150997), яке розташоване у підвальному приміщенні головного виробничого корпусу з підвалом, трансформаторної, місцем зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувачем ГУАР-30 з навісом і підвалом (інвентарні номери 150039 та 150040),
загальною площею 2225,5 кв.м;
протирадіаційне укриття площею 255,9 кв. м (інвентарний номер 502086), яке розташоване в адмі
ністративному корпусі (інвентарний номер 150038), загальною площею 2266,3 кв.м
Інформація
про земельні ділянки

Назва

Площа
земельної ділянки (га)

Адреса
розташування

Земельна Тернопільська обл., 3,4344
ділянка
Тернопільський
р-н, с. Мишковичі,
вул. Січових Стрільців, 1
Земельна Тернопільська
ділянка
обл., Теребовлян
ський р-н, смт Друж
ба, вул. Л. України, 32

1,44

Земельна Тернопільська обл., 6,3809
ділянка
Тернопільський р-н,
с/р Великолуцька
Земельна Тернопільська обл.,
ділянка
Тернопільський р-н,
с/р Великолуцька

2,6

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право
користування земельною
ділянкою,
інформація про обтяження
Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень,
№14665500 від 24.07.2014.
Витяг з Державного реєстру
речових прав серія ЕЕЕ 461420
від 18.07.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
№11132379 від 24.02.2014.
Витяг з Державного реєстру речових прав серія ЕУА
№ 913230 від 24.02.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
№35657756 від 14.06.2017

6125285400:02:001:1200 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
6125055300:02:001:0017 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
6125282200:01:001:1579 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд інфраструктури
6125282200:01:016:0001 Для розміщення та експлу- Рішення про державну реєатації основних, підсобних і страцію прав та їх обтяжень
допоміжних будівель та спо- №35656588 від 14.06.2017
руд інфраструктури

№ 9 (1354)

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: 12 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
приватизації
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 приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна Об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 7 291 753,18 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 645 876,59 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 645 876,59 грн (без ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 729 175,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 364 587,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
364 587,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу.
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Мишковицьке місце провадження діяльності та зберігання спирту 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 власності на об’єкт не менше 57 осіб;
забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття площею
58,2 кв. м (інвентарний номер 150997), яке розташоване у підвальному приміщенні головного виробничого корпусу з підвалом, трансформаторної, місцем зберігання прекурсорів, автомобілерозвантажувачем ГУАР-30 з навісом і підвалом (інвентарні номери 150039 та 150040) та протирадіаційного
укриття площею 255,9 кв. м (інвентарний номер 502086), яке розташоване в адміністративному корпусі (інвентарний номер 150038), 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 02.10.12.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок № UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
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
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з
9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район,
с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вул. Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський район,
смт Дружба, вул. Лесі України (вул. Дзержинського), 32.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Пастух Олег Романович – керівник Мишковицького МПД, контактний
телефон (096) 347-43-18.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48.
Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Час роботи: 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 – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
16.02.2021 № 57.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 72 917,53 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 36 458,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 458,77 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1,2855 га, що перебуває в постійному користуванні Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика»
відповідно до Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою серії ЯЯ № 9184903 від 18.02.2008. Цільове призначення (використання) земельної ділянки: для виробничих цілей
(обслуговування будівель і споруд виробничої бази). Кадастровий
номер земельної ділянки: 4611200000:04:006:0002.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19.03.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; хата-читальня, В, площею
117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; адмінбудинок № 2, Д, площею
227,0 м2; центральний склад, Е, площею 247,0 м2; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; приміщення намагнічення кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2;
лабораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею
62,4 м2; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2;
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею 108,3 м2;
контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; хата-читальня, В, площею
117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; адмінбудинок № 2, Д, площею
227,0 м2; центральний склад, Е, площею 247,0 м2; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; приміщення намагнічення кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2;
лабораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею
62,4 м2; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2;
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею 108,3 м2;
контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10 має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 5 719 600,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 859 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 859 800,00 грн (без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 571 960,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 285 980,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 285 980,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець компенсує Регіон альн ому відділенню Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях суму грошових коштів, пов’язаних із виконанням
заходів з оцінки об’єкта, в сумі 5 750,00 грн (п’ять тисяч сімсот
п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – центрального розподільчого пункту
будівельної бази
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: центральний
розподільчий пункт будівельної бази.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22.
Назва балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.
Ідентифікаційний код бал анс оу тр имувача згідно з ЄДРПОУ
24584661.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Назва

Адреса
розташування

Центральний розподільчий
пункт будівельної
бази

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22

Загальна
площа (м2)
1221972048108 Реєстраційний
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UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172,
адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержу вача: Держ авн а 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 Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код за 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 гарантійних 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: 82408,
Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Маринчак Степан Миколайович, начальник Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах державного геофізичного підприємства
«Укргеофізика»,тел. (067) 3440137.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях. Адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,
4, тел. (032) 299-91-07, телефони для довідок: (032) 261-62-14,
255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до
12.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного
майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі
«Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 09.02.2021 № 00367.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-04-06-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 57 196,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 598,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 598,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адмін істр атор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Назва

2279935246112

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; хатачитальня, В, площею 117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2;
адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м2; центральний
склад, Е, площею 247,0 м2; перфораційна лабораторія,
столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; приміщення
намагнічення кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи,
С, площею 740,9 м2; лабораторія, Т, площею 118,3 м2;
камера високого тиску, Ф, площею 62,4 м2; цех для
випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2;
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею
108,3 м2; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2;
вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад
масел, Я, площею 39,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82408, Львівська обл., м. Стрий,
вул. Лесіва Я., 10.
Назва балансоутримувача: Івано-Франківська експедиція з геофізичних досліджень в свердловинах державного геофізичного
підприємства «Укргеофізика». Код за ЄДРПОУ 01432776. Адреса
балансоутримувача: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Українських
Декабристів, 54.
Відомості про об’єкт.
Нежитлові будівлі перебувають в незадовільному фізичному стані,
потребують проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
Будівля адмінбудинок літ. «Б» загальною площею 641,5 м2, 196172 років побудови. Будівля двоповерхова, цегляна, перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди
сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна дерев’яні, підлога – дерев’яні дошки – прогнили та потребують заміни, інженерні
комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля хати-читальні літ. «Б» загальною площею 117,0 м2, 1984
року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання
штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки
(наявні тріщини), вікна та двері – металеві, підлога – дерев’яні дошки – прогнили та потребують заміни, інженерні комунікації в межах
будівлі зруйновані.
Будівля прохідної літ. «Г» загальною площею 8,0 м2, 1992 року
побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та
перебуває в незадовільному стані: на стінах штукатурка та побілка
водоемульсійними фарбами, вікна та двері – дерев’яні, підлога –
дерев’яні дошки, інженерні комунікації – електроосвітлення.
Будівля адмінбудинку № 2 літ. «Д» загальною площею 227,0 м2,
1972 року побудови. Будівля двоповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної
кладки, вікна дерев’яні, підлога – дерев’яні дошки – прогнили та потребують заміни, інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля центрального складу літ. «Е» загальною площею 247,0 м2,
1950 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне
відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна та двері – дерев’яні (потребують заміни), підлога
бетонна, покрівля шифер по дерев’яних дошках – потребує заміни,
інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля перфораційної лабораторії, столярного цеху літ. «Ж»
загальною площею 336,6 м2, 1987 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, з підвалом, не використовується та перебуває
в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та
сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна та двері
частково відсутні та зруйновані, підлога – бетон, інженерні комунікації
в межах будівлі зруйновані.
Будівля приміщення намагнічення кабелів літ. «П» загальною площею 41,1 м2, 1968 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна,
не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах
наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна та двері зруйновані, підлога – бетон,
інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля ремонтних цехів літ. «С» загальною площею 740,9 м2, 1965
року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в не задовільному стані: на стінах наявне відпадання
штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки,
перекриття зруйноване, вікна та двері – зруйновані, підлога – бетон,
інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля лабораторії літ. «Т» загальною площею 118,3 м2, 1977 року
побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та
перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки,
перекриття частково зруйноване, вікна та двері – потребують заміни,
підлога – бетон, інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля камери високого тиску літ. «Ф» загальною площею 62,4 м2,
1970 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в не задовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної
кладки, вікна та двері – відсутні, підлога – бетон, інженерні комунікації
в межах будівлі зруйновані.
Будівля цеху випробування пластів на трубах літ. «Є» загальною
площею 93,0 м2, 1982 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані:
на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання
і руйнування цегляної кладки, вікна та двері – потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля котельні літ. «Х» загальною площею 70,4 м2, 1989 року
побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та
перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна
та двері – потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації
в межах будівлі зруйновані (обладнання котельні відсутнє);
Будівля кладових-складів літ. «У» загальною площею 108,3 м2,
1985 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне
відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування
цегляної кладки, вікна та двері – потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані (обладнання
котельні відсутнє).

Адреса
розташування

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; хата-читальня, В, площею
117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; адмінбудинок № 2, Д,
площею 227,0 м2; центральний склад, Е, площею 247,0 м2;
перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею
336,6 м2; приміщення намагнічення кабелів, П, площею
41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2; лабораторія, Т,
площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 м2;
цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2;
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею
108,3 м2; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2;
вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел,
Я, площею 39,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Лесіва Я.,10

Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

Будівля контрольно-технічного пункту літ. «Щ» загальною площею
4,9 м2, 1979 року побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування
цегляної кладки, вікна та двері – потребують заміни, підлога – бетон,
інженерні комунікації в межах будівлі зруйновані.
Будівля вбиральні літ. «Ш» площею під основою будівлі 9,0 м2,
будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки
та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна та
двері – потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації в
межах будівлі зруйновані.
Будівля автозаправки літ. «Ю» загальною площею 3,8 м2, 1951 року
побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та
перебуває в незадовільному стані: на стінах наявне відпадання штукатурки та сліди сирості, замокання і руйнування цегляної кладки, вікна
та двері – потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації
в межах будівлі зруйновані.
Будівля складу масел літ. «Я» загальною площею 39,0 м2, 1951 року
побудови. Будівля одноповерхова, цегляна, не використовується та
перебуває в незадовільному стані: на стінах наявні сліди руйнування
та сліди сирості, замокання, перекриття зруйноване вікна та двері –
потребують заміни, підлога – бетон, інженерні комунікації в межах
будівлі зруйновані.
Відомості про реєстрацію права власності

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
серія та номер: б/н, виданий 01.08.2006, видавник:
Южноукраїнська міська
рада Виконавчий комітет

Державна;
Держава в особі
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості
України

Відомості про земельні ділянки: відсутні.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – нежитлових приміщень та споруд
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові
приміщення та споруди.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще
Весняне, вул. Очаківська, 1а.
Назва балансоутримувача: Причорноморське державне регіо
нальне геологічне підприємство, м. Одеса, вул. Інглезі, 1.
Ідентифікаційний код бал анс оу тр имувача згідно з ЄДРПОУ:
01432144.

№ 9 (1354)

Державна;
Державна
служба геології та надр
України

Відомості про земельні ділянки: витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку № НВ-4810341412020 від 06.10.2020.
Кадастровий № 4824280400:08:000:0178. Цільове призначення: для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами. Площа – 1,2336 га.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлових приміщень та споруд здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлових приміщень та споруд повинен відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 885250,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 442625,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозиції – 442625,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 88525,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 44262,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 44262,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу.
Покупець комплексу нежитлових будівель та споруд зобов’я
заний:
сплатити кошти в сумі 5900,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот грн)
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом
10 банківських днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна по
Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул. Очаківська, 1а.
Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@
spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: http://www.spfu.
sov. uа/.
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
від 08.02.2021 № 42-У.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-07-27-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8852,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4426,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4426,25 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 електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https ://prozorro. sale/info/
elektronni-m aj danchi k і -ets-prozorroprodazhi-cbd2.

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – 50-квартирний житловий будинок (ІІ черга).
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а.
Назва балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 30,0 %.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Назва

50-квар
тирний
житловий
будинок
(ІІ черга)

Не використовується

Рішення
виконкому
Миколаївської міської ради

Не використовується

2061734859226

Свідоцтво
про право
власності від
26.05.2000
№ 320

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
50-квартирного житлового будинку (ІІ черга) за адресою:
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Накази Фонду державного майна
України: № 447 від 27.03.2018;
№ 1637 від 27.12.2018; № 1099
від 11.11.2019; накази Регіональ
ного відділення Фонду державного
майна України по Сумській області:
№ 161 від 24.04.2018; Регіональ
ного відділення Фонду держав
ного майна України по Полтавській
та Сумській областях: № 905 від
13.11.2019; довідка Кролевецького
районного бюро технічної інвентаризації № 393 від 01.08.2019

Державна,
Регіональ
не відділення
Фонду дер
жавного майна
України по
Полтавській
та Сумській
областях, код
за ЄДРПОУ
42769539, країна реєстрації
Україна

Відомості про земельні ділянки
Площа земельної ділянки (м2)

Форма
власності
та власник

Назва

Адреса
розташування

Під
об’єктом
незавершеного
будівництва

Сумська
обл., м. Кролевець,
вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 24а

0,0752

Миколаївська
обл., Миколаївський р-н, с-ще
Весняне, вул. Очаківська, 1а

Підстава
виникнення права
власності

1547,6

Нежитлові приміщення
та споруди

Функціо
Реєстраційний нальне
номер
використання

Адреса
розташування
Загальна
площа (м2)
Реєстраційний
номер
Функціональне
використання

Адреса
розташування

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

Сумська обл., м. Кролевець,
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а

Назва

Загальна
площа (м2)

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

1273,05

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов
Дата та час проведення аукціону: 19 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація центрального розподільчого пункту будівельної
бази здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі
змінами).
Покупець центрального розподільчого пункту будівельної бази повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», рішенням Южноукраїнської
міської ради від 24.10.1990 № 299 «Про санітарно-захисну зону
Южноукраїнської АЕС» встановлено обмеження щодо подальшого
використання покупцем центрального розподільчого пункту будівельної бази.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 33099,76 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16549,88 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозиції – 16549,88 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3309,98 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1654,99 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1654,99 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна по
Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22.
Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@
spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: http://www.spfu.
sov. uа/.
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
від 08.02.2021 № 41-У.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-07-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 331,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 165,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 165,50 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 електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https ://prozorro. sale/info/
elektronni-m aj danchi k і -ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Форма власності,

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове
підстава на право
признакористування зечення земельною ділянкою,
мельної
інформація про
ділянки

5922610100:01:007:0393 Для
житлових
кооперативів

обтяження
Державна, підстава
на право користування земельною
ділянкою відсутня.
Обмеження не зареєстровані

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 50-квартир
ного житлового будинку (ІІ черга) здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – 50-квартирного
житлового будинку (ІІ черга) повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 01,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,50 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 00,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,05 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 01 січня поточного року.
Умови продажу: покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – 50-квартирного житлового будинку (ІІ
черга) зобов’язаний:
компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 4800,00 грн у місячний термін після нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – 50квартирного житлового будинку (ІІ черга).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях

17 лютого 2021 року

10

відомості
приватизації

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
SWIFT: PBANUA2X
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV. 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 42769539
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська
обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а.
Телефон: (0542) 36-11-32.
Відповідальна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами
держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській
області Білоброва Н.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
від 10.02.2021 № 95.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000156-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 00,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,005 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,005 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 електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про повторний
продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв за адресою:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Таращанка,
вул. Волі, 21

Не використовується

Житомирська обл.,
Ново
град-Во
линсь
кий р-н,
с. Таращанка,
вул. Волі,
21

1600200518240

Нежитлова будівля
дільничної
лікарні
ветеринарної
медицини
загальною
площею
119,7 м2
та два
сараї

Адреса
розташування

119,7

Назва

Загальна площа
(м2)
Реєстраційний
номер
Функціональне
використання

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлова будівля дільничної лікарні ветеринарної
медицини загальною площею 119,7 м2 та два сараї.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21.
Назва балансоутримувача: Новоград-Волинська районна держав
на лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Підстава виникнення права
власності
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
серія та номер: б/н, виданий
13.04.2010. Витяг з Дер
жавного реєстру речових
прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності
№ 131119375; номер запису про право власності:
27072621, державна реєстрація 13.07.2018

Форма
власності
та власник
Власник:
держава
Україна в
особі Дер
жавної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів та
захисту споживачів

Адреса
розташування

Земельна Житомирська
ділянка
обл., НовоградВолинський р-н,
с. Таращанка,
вул. Волі, 21

2485

Назва

Площа земельної
ділянки (м2)
Кадастровий
номер
1824082600:09:001:0011 земельної ділянки

Одноповерхові цегляні нежитлові будівлі розташовані недалеко
від центра села Таращанка, на відстані 13 км від районного центру
м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1990. Стан
незадовільний. Фундамент та цоколь – стрічкові, перегородки та
стіни – цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера. Інженерні комунікації: опалення пічне, електроосвітлення.
Відомості про земельну ділянку
Цільове
призначення
земельної
ділянки
Для охорони
здоров’я і
соціальних
послуг

Форма власності, підстава
на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Перебуває у постійному
користуванні НовоградВолинської районної дер
жавної лікарні ветеринарної
медицини на підставі акта
про право постійного користування серія ЯЯ № 070521
від 23.04.2010

17 лютого 2021 року

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 березня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електрон
ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної
медицини загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 116096,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 58048,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 58048,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11609,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5804,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5804,80 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Телефон (0412) 420-416, Е-mail: ztfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16
Липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 05.02.2021 № 80.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1160,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 580,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 580,48 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 електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – легкового автомобіля марки Infiniti, модель
FX35, 2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН,
за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – легковий автомобіль марки
Infiniti, модель FX35, 2003 року випуску, реєстраційний
номер АА2518КН.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.
Балансоутримувач – Шостий апеляційний адміністративний суд
(код за ЄДРПОУ 42250890), м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Орган управління – Державна судова адміністрація України.
Відомості про об’єкт.
Окреме майно – легковий автомобіль марки Infiniti, модель FX35,
2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН, за адресою:
м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова застава на об’єкт
відсутні.
Тип КТЗ – загальний легковий – загальний седан – В, номер шасі
(кузова, рами) – JNRAS08W14X202799, колір – коричневий, повна
маса – 1 920 кг.
З початку експлуатації пробіг – 146 657 км.
Опис пошкоджень: бампер передній – злущення фарби, подряпини; фари головного світла – втрата прозорості зовнішнього пластикового елементу; капот – незначне пошкодження лакофарбового
покриття, подряпини; лобове скло – тріщини; передні крила (ліве/
праве) – подряпини; передні ліві/праві двері – подряпини; задні ліві/
праві двері – подряпини; кришка багажника – подряпини; дах автомобіля – подряпини; салон автомобіля – пошкодження зовнішньої
оббивки водія, ліва передня карта дверей – злом кришки ящику для
рукавиць, підколінник передній – пошкодження кріплення, салон потребує хімічного чищення; колісні диски – пошкодження лакофарбового покриття, порушення геометрії, відсутні ковпачки на ступицях;
автошини мають мікротріщини, потертості, пошкодження внутрішніх
бортів; не працюють лампи освітлення; вийшла з ладу акумуляторна батарея.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
10 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 аукціо
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – легкового автомобіля марки Infiniti, модель FX35, 2003 року випуску, реєстраційний номер
АА2518КН, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
Покупець окремого майна – легкового автомобіля марки Infiniti,
модель FX35, 2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 227 773,58 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 113 886,79 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 113 886,79 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22 777,36 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 388,68 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 11 388,68 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 1 200,00 грн.
Умови продажу:
переможцем аукціону здійснюється реєстрація легкового автомобіля марки Infiniti, модель FX35, 2003 року випуску, реєстраційний
номер АА2518КН, після підписання акта приймання-передачі.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по м. Києву
Рахунок №UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок №UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержу вача: Держ авн а казначейська служба України,
м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.
Телефон (067) 232- 40-81,
Відповідальна особа: Левіщенко Олександр Вікторович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульв.
Тараса Шевченка 50г, адреса, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефон для довідок (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву від 02.02.2020 № 201.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-08-27-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 277,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 138,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 138,87 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.01.2021
м. Київ
№ 27
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 23 вересня 2020 року № 833/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «КАРБІЛОН» (вх. Фонду державного майна України від 30 грудня 2020 року
№ 19/36289) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 вересня 2020 року № 833/20, виданий
Фондом державного майна України ТОВ «КАРБІЛОН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
43738040).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
20.01.2021
м. Київ
№ 69
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 30 вересня 2020 року № 873/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду держав
ного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11
квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Северіна
Максима Олександровича (вх. Фонду державного майна України від 23 грудня 2020 року № 19/35471)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 вересня 2020 року № 873/20, виданий Фондом державного майна України ФОП Северіну Максиму Олександровичу (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 3316904890).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.01.2021
м. Київ
№ 52
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 13 жовтня 2020 року № 921/2020
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Жили Ігоря Івановича (вх. Фонду державного майна України від 05 січня 2021 року № 19/367) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13 жовтня 2020 року № 921/2020, виданий
Фондом державного майна України ФОП Жилі Ігорю Івановичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2214017655).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
21.01.2021
м. Київ
№ 73
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 листопада 2019 року № 880/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «ПЕРИМЕТР» (вх. Фонду державного майна України від 11січня 2021 року
№ 19/872) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 листопада 2019 року № 880/19, виданий
Фондом державного майна України ТОВ «ПЕРИМЕТР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
31074512).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.01.2021		
м. Київ
№ 56
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 11 вересня 2018 року № 710/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Забашти Юрія Володимировича (вх. Фонду державного майна України від 30 грудня 2020
року № 19/36380) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11 вересня 2018 року № 710/18, виданий
Фондом державного майна України ФОП Забашті Юрію Володимировичу (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2165007479).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
21.01.2021		
м. Київ
№ 74
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 16 липня 2019 року № 545/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – комунального підприємства
(далі – КП) «Коропське бюро технічної інвентаризації» Коропської селищної ради (вх. Фонду державного
майна України від 29 грудня 2020 року № 19/36059) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 липня 2019 року № 545/19, виданий Фондом державного майна України КП «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної
ради (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30894752).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕржавнОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.01.2021
м. Київ
№ 57
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 14 червня 2019 року № 464/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України від 24 грудня 2020 року
№ 19/35741) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14 червня 2019 року № 464/19, виданий Фондом
державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 21487673).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
26.01.2021
м. Київ
№ 100
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 05 лютого 2020 року № 73/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Спіцина Ігоря
Анатолійовича (вх. Фонду державного майна України від 13 січня 2021 року № 19/1355) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 лютого 2020 року № 73/20, виданий Фондом державного майна України ФОП Спіцину Ігорю Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2418203313).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального 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
 Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), кранбалка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), кран-балка
(інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. № 091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
нанесених державі внаслідок незбереження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок незбереження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження).
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,5 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від
ділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської ро-

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
боти за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до
26 лютого 2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 04.03.2021 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального 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 малої приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля
(літ. К) площею 97,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Масложирпродукт» (зберігач).
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Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55 (відділ малої приватизації).
Електронна 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): 28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: радіостанція «Льон» – 1 шт., радіостанція
«Карат» – 2 шт., стіл для засідань – 1 шт., палатка техперевірки протигазів – 1 шт., друкарська машинка «Листвиця» – 1 шт.,
рентгенометр ДП – 5В – 3 шт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Боженка, 34.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонерне товариство «СКФ Україна».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55, (033)
224-00-57, 224-34-77.
Електронна 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): 28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – гараж Б-1 загальною площею 37,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська
обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вул.
Жовтнева), 3, гараж 1 .
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55, (033)
224-00-57, 224-34-77.
Електронна 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): 28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: адмінбудинок, А, хлів, Б, вбиральня В, загальною площею 217,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Дубове, вул. Фізкультурна, 18.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Тячівська рай
онна державна лікарня ветеринарної медицини.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55, (031)
343-28-78.
Електронна 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): 31.01.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 500,00 грн.
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім
таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
культурну цінність майна» (для об’єкта № 2); 1.1.«Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» (для об’єктів № 1, 3, 4).
Подібними до об’єктів оцінки № 1, 3, 4 будуть вважатися: окремі
будівлі, зокрема, порівняної площі.
Подібним до об’єкта оцінки № 2 буде вважатися об’єкт рухомого
майна за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 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 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020
№ 227 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені 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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального 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, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Коперника, 4.
Документи приймаються до Регіонального відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
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прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 11.02.2021
№ 164 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Львівський державний ювелірний завод» (код за
ЄДРПОУ 05785017) (м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2).

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
від 11.02.2021 № 171 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівель санаторію «Гірський»
за адресою: Могилів-Подільський р-н, с. Бронниця, вул.
Головна, 66, що перебувають на балансі Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна
України».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.02.2021 №12/01-20-РП прийнято
рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу –
структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 11.02.2021 № 48 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна Мишковицького
місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво), що знаходиться за адресами:
Тернопільська область, Тернопільський район, с. Мишковичі,
вул. Січових Стрільців (вул. Леніна), 1; Тернопільська область,
Теребовлянський район, смт Дружба, вул. Лесі України (вул.
Дзержинського), 32 та перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618), орган управління – Міністерство економіки,
торгівлі та сільського господарства України, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11 лютого 2021 року № 13/92 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – гаража літ.
А-1 загальною площею 39,6 м2, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Толстого, 15.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11 лютого 2021 року № 13/93 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – гаража літ. А-1,
приміщення літ. 6-1, літ. 6-2 загальною площею 40,9 м2, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
від 11.02.2021 № 179 прийнято рішення про приватизацію
Єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів» (код за ЄДРПОУ 01125637) за адресою: м. Іллічівськ, смт Олександрівка, вул. Судноремонтна, 35
шляхом продажу на аукціоні.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

від 12.02.2021 № 164 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею 72,4 м2 за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Ціолковського, 6, балансоутримувач: Державна
інспекція енергетичного нагляду України (код за ЄДРПОУ
42578602).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
11.02.2021 року № 93 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності, окремого майна – гаража, нежитлової будівлі загальною площею 44,2 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул.
Незалежності, 20. Балансоутримувач – Державна установа
«Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38503282, шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
11.02.2021 року № 94 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності, окремого майна – адмінбудинку
загальною площею 49,9 м2 за адресою: Рівненська область,
Костопільський район, м. Костопіль, вул. Незалежності, 20.
Балансоутримувач – Державна установа «Рівненська обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38503282, шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 16.02.2021 № 102 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі насосної станції загальною площею 32,4 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс», за адресою: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул.
Гагаріна, 88, балансоутримувач – відсутній, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 15.02.2021 № 00379 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля (адмінбудівля) літера «А» загальною площею
179,3 м2, нежитлова будівля (котельня) літера «Б» загальною
площею 7,8 м2 та огорожа № 1 за адресою: Харківська обл.,
Борівський р-н, смт Борова, вул. Світла, 1-Б, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629), орган управління – Державна служба статистики України (код за ЄДРПОУ
37507880).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 12.02.2021 № 107 прийнято рішення про
приватизацію єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Генічеський солезавод», який розташований
за адресою: Херсонська область, Генічеський район, місто
Генічеськ, селище Приозерне, шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 15.02.2021 № 109 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Адміністративна нежитлова будівля загальною площею 455,5 м2», який розташований за адресою: Херсонська
обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського, 12-б та перебуває
на балансі Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 37839478), шляхом
продажу на аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севаcтополі від 15.02.2021 № 110 прийнято рішення про
приватизацію «Об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок», який розташований за адресою: Херсонська
область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н та перебуває на балансі ПрАТ «Нижньосірогозьке АТП – 16542» (код
за ЄДРПОУ 03119084).
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