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результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта дер жав ної власності

Наказом регіо наль ного відділення від 31.12.2021 № 12/01-23-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі овочес-
ховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2 загальною площею 1 083,4 м2, вент-
шахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2 за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б, що перебуває на балансі 
ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056).

Об’єкт приватизовано юридичною особою – ТОВ «ФОРОСТ» (код за ЄДРПОУ 
44015723) шляхом продажу на аук ціо ні без умов.

Ціна продажу об’єкта – 2 102 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 350 400,00 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною площею 696,6 м2 за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13 приватизовано шляхом продажу на аук-
ціо ні без умов. Покупець – Кошук Галина Василівна. Ціна, за якою придбаний об’єкт, 
становить 3 000 600 грн, у тому числі ПДВ – 500 100 грн.

Автомобіль ВАЗ 21213, легковий, рік випуску – 2000, за адресою: м. Рогатин, 
вул. Шевченка, 29 приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву 
на участь в аук ціо ні з умовами. Покупець – комунальне підприємство «Благоустрій-Р». 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 71 760 грн, у тому числі ПДВ – 11 960 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації дер жав ної власності

Окреме майно – вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,6 м2, роз-
міщене на 1-му поверсі будівлі колишнього готелю А-2, за адресою: Львівська обл., 
Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а.

Приватизовано фізичною особою Клебан Ольгою Ігорівною.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 103 284,00 грн (сто три тисячі двісті ві-

сімдесят чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 17 214,00 грн (сімнадцять тисяч двісті 
чотирнадцять грн 00 коп.).

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Розширення май-
данчику № 3 ОМВО «Оріон» по випуску 1 млн компресорів для побутових холодильни-
ків» (м. Одеса. вул. Житомирська, 6) приватизований шляхом продажу на електронно-
му аукціоні Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВЕ ДІЛО» (код ЄДРПОУ 
31461118). Ціна продажу об’єкта становить без урахування ПДВ – 21 551 155,00 грн 
(двадцять один мільйон п’ятсот п’ятдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять гривень 00 
копійок), ПДВ – 4 310 231,00 грн (чотири мільйони триста десять тисяч двісті тридцять 
одна гривня 00 копійок), з урахуванням ПДВ – 25 861 386,00 грн (двадцять п’ять міль-
йонів вісімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 00 копійок).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 
14072049, за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, орган управління – Фонд дер-
жав ного майна України, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, що подав 
заяву на участь в аук ціо ні з умовами, юридичною особою – Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «ДЕВЕЛОП ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41172314), за 
41 784 365,40 грн (сорок один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста шістде-
сят п’ять грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 6 964 060,90 грн (шість мільйонів дев’ятсот 
шістдесят чотири тисячі шістдесят грн 90 коп.).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад малоцінного інвентарю, літ. З, 
загальною площею 360,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Ска-
довський (Голопристанський) р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, приватизовано фі-
зичною особою – Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний код фізичної 
особи 3369510950), який став переможцем електрон ного аук ціо ну без умов.

Ціна продажу об’єкта приватизації – 181 380,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча 
триста вісімдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 30 230,00 грн (тридцять тисяч двісті 
тридцять грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – адмінбудинку, гаража, убиральні загальною площею 
175,4 м2 та огорожі довжиною 79,8 пог. м за адресою: Хмельницька обл., 
Теофіпольський р-н, смт Теофіполь, пров. Тихий, 8 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адмінбудинок, гараж, убиральня 
загальною площею 175,4 м2 та огорожа довжиною 79,8 пог. м  
(далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Теофіполь, пров. 

Тихий,8.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Держ прод спо жив-

служ би в Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 40358308, за адресою: м. Хмельниць-
кий, вул. Шевченка, 53, тел. (0382) 65-07-34.
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57 Адмін
будинок

 Хмельницька обл., 
Теофіпольський 
рн, смт Теофіполь, 
пров. Тихий, 8

106,2
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95
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1220.9 – Будівлі 
для конторських та 
адмі ніст ративних 
цілей інше

Витяг з Дер жав
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 
204281503 від 
16.03.2020

Дер жав на. 
Держ прод спо
жив служ ба*

10
13

10
00

60 Гараж Хмельницька обл., 
Теофіпольський 
рн, смт Теофіполь, 
пров. Тихий, 8

65,8 1242.1 – Гаражі 
наземні

Дер жав на. 
Держ прод спо
жив служ ба*

10
13

10
00

59 Убиральня Хмельницька обл., 
Теофіпольський 
рн, смт Теофіполь, 
пров. Тихий, 8

3,4 1274.6 – Госпо
дарські будівлі

Дер жав на. 
Держ прод спо
жив служ ба*

10
13

20
00

58 Огорожа Хмельницька обл., 
Теофіпольський 
рн, смт Теофіполь, 
пров. Тихий,8

79,8  
пог. м.

1274.6 – Госпо
дарські будівлі

Дер жав на. 
Держ прод спо
жив служ ба*

* Держ прод спо жив служ ба – Дер жав на служба України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту споживачів, код за ЄДРПОУ 39924774.

Договори оренди на нерухоме майно не укладались.
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Хмельницька 
обл., Теофіполь
ський рн, смт Те
офіполь, пров. 
Тихий, 8

1390 6824755100:01:003:0257 03.14 – Для роз
міщення та по
стійної діяльності 
органів і підрозді
лів ДСНС

Витяг з Дер жав ного 
земельного кадастру 
НВ6806683142018 від 
03.07.2018. Інформація про 
форму власності відсутня 
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2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично вста-

новлює для кожного електрон ного аук ціо нну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою для кож-
ного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації, повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 384 975,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 192 487,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

192 487,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 38497,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 19248,75 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

19248,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу: покупець зобов’язаний протягом календарних 30 днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 

областях
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172
код за ЄДРПОУ 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00.
Відповідальна особа:
від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях: 

Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40. E-mail: uriy_68@spfu.gov.ua;
від Головного управління Держ прод спо жив служ би в Хмельницькій області: Шевчук Павло Федорович, 

тел. (097) 934-67-89.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях, адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від від 12.01.2022 №18-у.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-27-000003-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3849,75 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1924,88 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 1924,88 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – хліва з гаражем  
загальною площею 40,6 м2 та погреба за адресою: Хмельницька обл.,  
Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46в 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  хлів з гаражем загальною площею 40,6 м2 та погріб 
(далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46в.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Дер жав на установа «Хмельницька обласна фітосанітарна лабо-

раторія», код за ЄДРПОУ 38481895, за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 48, тел. (0382) 67-09-01.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Інв.  
номер Назва Адреса 

розташування
Загальна 

площа (м2)
Реєстрацій-
ний номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

10300003 Хлів  
з гаражем

 Хмельницька обл., 
Красилівський рн, 
с. Кременчуки, 
вул. Централь
на, 46в

40,6 132191868227 1274.6 – Госпо
дарські будівлі

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності № 162552144 від 
08.04.2019

Дер жав на. Дер жав
на служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів

10300001 Погріб –

Відомості про земельні ділянки

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

Форма власності, підстава на право користування 
земельною ділянкою, інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Хмельницька обл., 
Красилівський рн, 
с. Кременчуки, 
вул. Центральна, 46в

1583 6822784800:01:003:0007 Землі житлової 
та громадської 
забудови 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на не
рухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
№ 43525223 від 09.09.2015. Під об’єктом приватиза
ції окремо земельна ділянка не виділена

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо нну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

(подання цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації, повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 16635,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 8317,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

8317,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1663,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 831,75 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

831,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відді-
лення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях (буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу) в сумі 3500,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 

областях
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172
код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-

цями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00.
Відповідальна особа:
від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях: 

Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, E-mail: yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua;
від Дер жав ної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»: Грицина Максим Михай-

лович, тел. (0382) 67-09-01.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях, адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 12.01.2022 №19-у.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000003-2.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 166,35 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 83,18 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 83,18 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях  
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – погреба загальною площею 
113,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, 
вул. І. Франка, 33 та обліковується на балансі ВАТ «Летичівський агрегатний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00901683

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  погріб загальною площею 113,8 м2 (далі – об’єкт 
приватизації).
Місце зна хо дження: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. І. Франка, 33.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ВАТ «Летичівський агрегатний завод», код за ЄДРПОУ 

00901683, адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. І. Франка, 33, тел. (0382)  
67-09-01.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Ін
в.

 
но

ме
р

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

12
3

Погріб Хмельницька обл., 
Летичівський рн, 
смт Летичів,  
вул. І. Франка, 33

113,8 1576252668230 1274.6 – Госпо
дарські будівлі

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності № 127542941 від 
14.06.2018

Дер жав на, Регіо наль не від
ділення Фонду дер жав ного 
майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях, 
код за ЄДРПОУ 42964094

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Договори оренди щодо об’єкта не укладались.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо нну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 5375,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2687,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

2687,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 537,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 268,75 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

268,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в 
сумі 4500,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній 
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за при-
дбані об’єкти:
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Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 

областях
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172
код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00 за адресою: Хмель-
ницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. І. Франка, 33.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача – Бортник Володимир Іванович, тел. (067) 673-95-28.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та 

Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 
65-26-08.

Від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
відповідальна особа Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, е-mail: yurii.stepasiuk@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 Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 12.01.2022 №17-у.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-12-21-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 53,75 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 26,88 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 26,88 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною 
площею 712,9 м2 за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля загальною площею 712,9 м2  
(далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Центрально-Західне міжрегіо наль не управління Міністер-

ства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784, адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 
91, тел. (0382) 76-57-49.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитлова 
будівля 
загальною 
площею 
712,9 м2 

Хмельницька 
обл., Дераж
нянський рн, 
м. Деражня, 
вул. Миру, 89

712,9 413203368215 1220.1 – Будівлі 
органів дер жав
ного та місцево
го управління

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права та їх 
обтяжень від 22.07.2014 № 24579939 Рішення 
виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, 
серія та номер: 1115/2012, видане 10.10.2012

Дер жав на. 
Міністерство 
юстиції України, 
код за ЄДРПОУ 
00015622

* Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від 28.02.2013 № 65н 
об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області за ви
дом «архітектура» як «Особняк приватного адвоката Периторіна» 1910 року побудови.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялася.
Договори оренди щодо об’єкта приватизації не укладалися.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо нну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стар-

тової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закон України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів ма-
лої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути 
приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної 
спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) 
з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній 
власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аук ціо ну зобов’язаний 
укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбут-
ньому охоронного договору на пам’ятку (її частину).

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача дер жав-
ної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування 
чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 319 379,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 159 689,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

159 689,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 31 937,90 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 15 968,95 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

15 968,95 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу:
1. Покупець протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях (рахунок буде зазначено в договорі купівлі-
продажу) в сумі 12 200,00 грн без ПДВ.

2. Покупець зобов’язаний не пізніше ніж через місяць з моменту набуття права власності на об’єкт при-
ватизації, що є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини, укласти з відповідним органом охорони 
культурної спадщини охоронний договір на умовах і в порядку, встановлених Порядком укладання охорон-
них договорів на пам’ятки культурної спадщини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
28.12.2011 № 1768.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-

ластях
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ, МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем розташування 
об’єкта.

Відповідальна особа від Центрально-Західного міжрегіо наль ного управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький): Косевич Сергій Олександрович, тел.: 3856-3-03-75, 3856-2-24-26.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 
65-26-08.

Представник організатора аук ціо ну від Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області: Степасюк Юрій Михайлович, телефон: (0382) 72-09-40, e-mail: yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній 
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: https://privatization.gov.ua/, 
доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 12.01.2022 № 20-у.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-06-000001-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни: аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3 193,79 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 596,90 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 1 596,90 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі (будівля-блок), літ. А-1, загальною площею 913,5 м2 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4, що перебуває  
на балансі АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190928)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля (будівля-блок), літ. А-1,  
загальною площею 913,5 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 00190928), адреса: 53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, буд. 11, телефон/
факс: (05667)4-46-88/(05667)4-40-43.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитло
ва будівля 
(будівля
блок), літ. А1

Дніпропетров
ська обл., м. По
кров, вул. За
водська, 4

913,5 2125492712121 1999.9 – Інші 
будівлі 

 Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності від 17.07.2020, 
індексний номер 216763435

Дер жав на, в особі 
Фонду дер жав ного 
майна України (код 
за ЄДРПОУ 00032945)

Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля (будівля-блок) літ. А-1 з підвалом 
загальною площею 913,5 м2. Рік побудови – 1962. Фундамент під будівлею бетонний, стіни – цегла, покрів-
ля – руберойд, перекриття – залізобетонні плити, підлога бетонна, сходи залізобетонні. Газопостачання, 
електропостачання, опалення – відсутнє. Будівля не використовується.

Земельна ділянка під об’єкт не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА І чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 17 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, аук ціо ні із зниженням стар-

тової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі (будівля-блок), літ. А-1 загальною площею 913,5 м2 за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 23 818,87 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 11 909,44 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

11 909,44 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 2 381,89 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 190,94 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1 190,94 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній 

валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

В національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
В національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
організатором аук ціо ну за місцем розташування об’єкта.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, час роботи: 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.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга Сергі-
ївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
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5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного від-

ділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 11.01.2022 № 12/01-07-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-07-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 238,19 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 119,09 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 119,09 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлової будівлі (склад реагентів), літ. Б-1, загальною площею 105,2 м2 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4, що перебуває на балансі  
АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190928)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля (склад реагентів), літ. Б-1, загальною 
площею 105,2 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 00190928), адреса: 53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, буд. 11, телефон/
факс: (05667) 4-46-88/(05667) 4-40-43.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля (склад 
реагентів), 
літ. Б1

Дніпропетров
ська обл., м. По
кров, вул. За
водська, 4

105,2 2249699712121 1999.9 – Інші 
будівлі 

 Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 15.12.2020, індек
сний номер 237149388

Дер жав на, в особі 
Фонду дер жав ного 
майна України (код за 
ЄДРПОУ 00032945)

Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля (склад реагентів), літ. Б-1, загальною 
площею 105,2 м2. Рік побудови – 1962. Фундамент під будівлею бетонний, стіни – залізобетонні блоки, під-
лога бетонна. Газопостачання, електропостачання, опалення – відсутнє. Будівля не використовується.

Земельна ділянка під об’єкт не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА І чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, аук ціо ні із зниженням стар-

тової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі (склад реагентів), літ. Б-1, загальною площею 105,2 м2 за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 4 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 4 979,14 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 489,57 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

2 489,57 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 497,91 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 248,96 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

248,96 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній 

валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

В національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
В національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
організатором аук ціо ну за місцем розташування об’єкта.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, час роботи: 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.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга Сергі-
ївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного від-
ділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 11.01.2022 № 12/01-06-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-07-000002-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 49,79 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 24,90 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 24,90 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – комплексу будівель загальною площею 269,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 
Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40, що перебуває на балансі  
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель загальною площею 269,3 м2.
Місце зна хо дження: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області 

(код за ЄДРПОУ 02360926), адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, тел.: (0522) 33-32-40, (0522)  
33-32-64.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Комплекс будівель загаль
ною площею 269,3 м2 у 
складі: А – адмінбудівля; 
Б – сарайсклад; В – уби
ральня; № – огорожа 

Кіровоградська 
обл., Петрівський 
рн, смт Петро
ве, вул. Паркова 
(Кірова)*, 40

269,3 1319782135249 1220.1 – Бу
дівлі органів 
дер жав ного 
та місцевого 
управління

Витяг з Дер жав ного ре
єстру речових прав на 
нерухоме майно про ре
єстрацію права власності 
№ 93771580 від 07.08.2017

Дер жав на, Дер
жав на служба 
статистики України, 
(код за ЄДРПОУ 
37507880)

* Згідно з Розпорядженням Петрівського селищного голови Кіровоградської області від 20.02.2016 № 11 
вулицю Кірова перейменовано на вулицю Паркова.

Об’єкт приватизації – комплекс будівель загальною площею 269,3 м2 у складі: адмінбудинок – літ. А, 
сарай-склад – літ. Б, вбиральня – літ. В, огорожа – літ. N. Рік побудови – 1960.

Адмі ніст ративна будівля – літ. А: фундаменти бутові; стіни та перегородки – цегляні, обкладені плиткою; 
перекриття та покриття – дерев’яно-балочне; покрівля із азбоцементних листів. Наявне електропостачання. 
Опалення пічне. Водопостачання, каналізація, газопостачання – відсутні. Фізичний стан – задовільний.

Сарай-склад – літ. Б: фундаменти – бутові; стіни та перегородки – цегляні; покрівля із азбоцементних 
листів; підлога бетонна; наявне електропостачання. Фізичний стан – задовільний.

Вбиральня – літ. Г: стіни цегляні; покрівля із азбоцементних листів; підлога дерев’яна. Фізичний стан – 
ветхий.

Огорожа – літ. N – металева.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса 
розташування

Площа, 
земельної 

ділянки (га)
Кадастровий номер Цільове призначення 

земельної ділянки

Форма власності, підстава на право  
користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження
Земельна 
ділянка

Кіровоградська 
обл., Петрівський 
рн, смт Петрове, 
вул. Паркова 
(Кірова), 40

0,1383 3524955100:50:065:0021 Для будівництва та 
обслуговування буді
вель органів дер жав
ної влади та місцевого 
самоврядування

Дер жав на. Витяг з Дер жав ного земельного 
кадастру про земельну ділянку  
№ НВ3506238822018 від 19.11.2018; відо
мості про обмеження у використанні земель
ної ділянки не зареєстровані 

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель загальною площею 
269,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40, що пе-
ребуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926), 
(далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 259 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 129 675,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

129 675,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 25 935,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 12 967,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

12 967,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 

поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про Дер жав ний бюджет України на 2022 рік».
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 650,00 грн (чотири тисячі шістсот п’ятдесят грн 00 
коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонд дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта 
приватизації: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050)  
321-8-555, адреса електрон ної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; теле-
фон (056) 744-34-04 адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській 
області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – 
четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 
33-25-79; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 11.01.2022 № 12/01-13.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-17-000001-2.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2 593,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 296,75 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 1 296,75 грн.
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Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-
РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302,  
що перебуває на балансі Головного управління статистики  
у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель.
Місце зна хо дження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності 

(Леніна), 302.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області 

(код за ЄДРПОУ 02360926), адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, телефони: (0522) 33-32-40, (0522) 
33-32-64.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

На
зв

а

Адреса розташування Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Ко
мп

ле
кс

 
бу

ді
ве

ль
 Кіровоградська обл., Ново

миргородський рн, м. Но
вомиргород, вул. Собор
ності (Леніна)*, 302

344,4 1394616735238 1220.1 – Будівлі 
органів дер жав
ного та місцево
го управління

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
№ 147329040 від 29.11.2018

Дер жав на. Дер жав на 
служба статистики 
України (код за 
ЄДРПОУ 37507880) 

* Згідно з Розпорядженням Новомиргородського міського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 
№ 47 вулицю Леніна перейменовано на вулицю Соборності.

До складу об’єкта приватизації входять: окремо розташована одноповерхова адмі ніст ративна будівля 
(літ. А) та будівля гаража (літ. Б) загальною площею 344,4 м2. Рік побудови – 1952.

Адмі ніст ративна будівля (літ. А): фундаменти бутові; стіни дерев’яно-мазані, обкладені цеглою; пере-
криття та покриття – дерев’яно-балочне; покрівля із азбоцементних листів. Водопостачання, каналізація, 
газопостачання – відсутні. Наявне електропостачання. Фізичний стан – незадовільний.

Гараж (літ. Б): фундаменти – з цегляним цоколем, стіни та перегородки – цегляні; покрівля із азбоце-
ментних листів, підлога бетонна. Наявне електропостачання. Фізичний стан – задовільний.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право  
користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
рн, м. Новомиргород, 
вул. Соборності (Лені
на), 302 

0,1311 3523810100:50:021:0006 Для будівництва та об
слуговування будівель 
органів дер жав ної влади 
та місцевого самовря
дування

Комунальна. Витяг з Дер жав ного земель
ного кадастру про земельну ділянку від 
27.10.2020 № НВ3511904072020; відомості 
про обмеження у використанні земельної ді
лянки не зареєстровані 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого 
за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 
302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 
02360926) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 534 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 267 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

267 400,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 53 480,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 26 740,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

26 740,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 

поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про Дер жав ний бюджет України на 2022 рік».
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуг, наданих суб’єктами 
оціночної діяльності, що були залучені для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 8 240,00 грн (вісім тисяч двісті сорок грн 00 
коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцем аук ціо ну розрахунку за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта при-
ватизації: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050)  
321-85-55, адреса електрон ної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; теле-
фон (056)7443404 адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській 
області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – 
четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 
33-25-79; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 11.01.2022 №12/01-12.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 5 348,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 674,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 2 674,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – комплексу будівель за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, 
м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1, що перебуває на балансі Бобринецької районної  
дер жав ної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700393)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель.
Місце зна хо дження: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Бобринецька районна дер жав на лікарня ветеринарної ме-

дицини (код за ЄДРПОУ 00700393), адреса: Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Каштанова, 108, те-
лефон (05257) 3-55-64.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Комплекс 
будівель 

Кіровоградська 
обл., Бобринець
кий рн, м. Бо
бринець, вул. Ми
колаївська*, 1

399,2 2071243035208 112. – 
Об’єкти 
ветеринарної 
діяльності

Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
індексний номер 211817466, дата 
формування 09.06.2020

Дер жав на. Дер жав на служ
ба України з питань безпеч
ності харчових продуктів та 
захисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

* Згідно з Рішенням сесії Бобринецької міської ради Кіровоградської області від 19 лютого 2016 року 
№ 154 вул. Леніна перейменовано на вул. Миколаївська.

до складу об’єкта приватизації входять:
лабораторія, А,а (загальна площа 79,1 м2; рік побудови – 1958; фундамент – бутовий, стіни та перего-

родки – цегляні, перекриття – дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум, 
бетонна; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами, олійними фарбами, керамічна 
плитка; наявне електропостачання, фізичний стан – незадовільний);

лабораторія, Б,Б1 (загальна площа 110,4 м2, рік побудови – 1958; фундамент – бутовий, стіни та пере-
городки – цегляні, перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум, 
бетонна; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами, олійними фарбами, керамічна 
плитка; наявне електропостачання, фізичний стан – незадовільний);

димова труба, В (загальна площа – 1 м2; рік побудови – 1969; цегляна);
сарай, Д (загальна площа – 11,8 м2; рік побудови – 1969; фундамент – бутовий, стіни – цегляні, покрів-

ля – азбестоцементні листи; стан будівлі – задовільний);
туалет, Е (загальна площа – 9 м2; рік побудови – 1969; стіни – цегляні, покрівля – азбестоцементні лис-

ти);
сарай, Ж (загальна площа – 4,4 м2; рік побудови – 1975; фундамент – бутовий, стіни та перегородки – 

цегляні; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – земля; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування 
водяними сумішами; стан будівлі – задовільний);

гараж, З (загальна площа – 124,8 м2, рік побудови – 1980; фундамент – бутовий, стіни та перегородки – 
цегляні, обкладені плиткою; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – 
бетонна; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами);

споруди: зливна яма, И (загальна площа 6 м2 ), пожводойма, літ. К (загальна площа – 6 м2), огорожа, 
№-№ 1, резервуар № 1 (загальна площа – 19,6 м2), резервуар № 2, Л,Л1 (загальна площа – 19,6 м2), замо-
щення, І (загальна площа – 7,5 м2), лінія електропередач (в експлуатації з 1969 року), каналізація зовнішня 
(в експлуатації з 1969 року), водопровід (в експлуатації з 1980 року).

Об’єкт тривалий час не використовується.

Інформація про земельну ділянку

На
зв

а

Адреса розташування
Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а Кіровоградська обл., Бо
бринецький рн, м. Бобри
нець, вул. Миколаївська, 1

6773 3520810100:50:038:0004 Для розміщення та об
слуговування адмі ніст
ративних будівель

Дер жав на. Дер жав ний акт на право постій
ного користування земельною ділянкою, 
серія ЯЯ № 160206 від 31.05.2012

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель за адресою: Кіровоград-
ська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1, що перебуває на балансі Бобринецької 
районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700393, орган управління – Дер-
жав на служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) (далі – об’єкт при-
ватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 1 036 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 518 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

518 200,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 103 640,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 51 820,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

51 820,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 

поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про Дер жав ний бюджет України на 2022 рік».
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права влас-

ності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 7 000,00 грн (сім тисяч грн 00 коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

у національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях.
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській об-

ласті.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта 
приватизації: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.
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Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Філіпенко Олена Вікторівна, тел.  + 380969969352, 
адреса електрон ної пошти: 04.dlvdpss.kr@ukr.net.

Най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; телефон 
(056) 744-34-04; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіо наль ного від-
ділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця з 8.00 до 15.45. Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: (0522)  
33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 11.01.2022 № 12/01-10.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-28-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 10 364,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5 182,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 5 182,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі гаража загальною площею 85,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, 
м. Долинська, вул. Яковенка Івана (40 р. Жовтня), 4б, що перебуває на балансі Головного 
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля гаража загальною площею 85,5 м2.
Місце зна хо дження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Яковенка Івана (40 р. Жов-

тня), 4б.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоград-

ській області (код за ЄДРПОУ 20632802), адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Соборна, 
7а, телефон (0522) 33-04-52.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розташування
Загальна 

пло
ща, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будівля 
гаража 

Кіровоградська обл., До
линський рн, м. Долин
ська, вул. Яковенка Івана 
(40 р. Жовтня) *, 4б

85,5 1386908835219 499. – Інші 
об’єкти вироб
ничого та гос
подарського 
призначення

Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
індексний номер 163945479 дата 
формування 17.04.2019

Дер жав на, Головне 
управління Пенсійного 
фонду України Кірово
градської області (код 
за ЄДРПОУ 20632802)

*Згідно з Рішенням сесії Долинської міської ради Кіровоградської області від 25 грудня 2015 року № 59 
вул. 40 років Жовтня перейменовано на вул. Яковенка Івана.

Об’єкт приватизації: одноповерхова будівля загальною площею 85,5 м2 на 4 машино-місця. Рік побу-
дови – 2009. Фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття – дерев’яні балки, підлога цементна, покрівля 
шиферна. У будівлі наявне електропостачання. Технічний стан об’єкта незадовільний. Подальша експлуа-
тація об’єкта можлива після ремонтно-відновлювальних робіт.

Інформація про земельну ділянку

Назва Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження
Земельна 
ділянка

Кіровоградська 
обл., Долинський 
рн, м. Долинська, 
вул. Яковенка Івана 
(40 р. Жовтня), 4б

365 35221910100:08:002:0047 Для будівництва 
та обслуговування 
будівель органів 
дер жав ної влади 
та місцевого са
моврядування

Дер жав на. Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно про реєстра
цію іншого речового права, сформованого 
24.10.2018, індексний номер 142418658; 
відомості про обмеження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража загальною площею 85,5 м2 
за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Яковенка Івана (40 р. Жовтня), 4б, 
що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за 
ЄДРПОУ 20632802) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 49 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 24 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

24 500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 4 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 450,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

2 450,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 

січня поточного року у розмірі 1300 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права влас-

ності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 2 500,00 грн (дві тисячі п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

у національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях.
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта 
приватизації: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Яковенка Івана (40 р. Жовтня), 4б.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Циберман Надія Петрівна, тел. 0952779039, адреса 
електрон ної пошти: gu@kr.pfu.gov.ua.

Най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; те-
лефон: (056) 744-34-04; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіо наль ного від-
ділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 33-25-79; 
адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 11.01.2022 № 12/01-11.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000004-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 490,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 245,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 245,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
гаражного комплексу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничозаводська, 
12а, що перебуває на балансі ДП «Дер жав ний інститут по проектуванню підприємств 
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» (код за ЄДРПОУ 04689369)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гаражний комплекс.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничозаводська, 12а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ДП «Дер жав ний інститут по проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» (код за ЄДРПОУ 04689369), адреса: просп. Поштовий, 40, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 5000, телефон (0564) 92-35-87, факс (0564) 92-40-41.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава 
виникнення 

права власності

Форма 
власності 

та власник
Гаражний комплекс у складі:
майстерні з підвалом літ. А

Дніпропе
тровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Гірничо
заводська, 12а

120,96 2159453412110 12. – Будівлі нежитлові 
1999.9  – Інші будівлі

Витяг з Дер жав
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 
від 24.05.2021 
№ 257974905

Дер жав на, в 
особі Мініс
терства роз
витку еконо
міки, торгівлі 
та сільського 
господарства 
України (код 
за ЄДРПОУ 
37508596)

Будівля матеріального скла
ду, бокси, роздягальня літ. Б

351,21 12. – Будівлі нежитлові 
1999.9 – Інші будівлі

Ремонтномеханічна май
стерня літ. В

425,07 12. – Будівлі нежитлові 
1999.9 – Інші будівлі

Склад літ. К 85,09 1252.9 – Склади  
та сховища інші 

Водоколонка І – –
Замощення ІІ 225,0 –
Ворота № 2 16,4 2421.1 – Огородження
Огорожа № 1,36 164,64 2421.1 – Огородження

об’єкт приватизації – гаражний комплекс у складі:
будівля майстерні літ. А загальною площею 120,96 м2 у складі: підвал (п/д) 37,75 м2, 1-й поверх – 83,21 м2. 

Фундамент – бут.; стіни та перегородки – цегла; перекриття, підлога, вікна та двері – дерево; дах і покрів-
ля – шифер. Наявне електропостачання, водопостачання та каналізація. Рік побудови – 1958;

будівля матеріального складу, бокси, роздягальня літ. Б – загальна площа 351,21 м2. Фундамент та цо-
коль – бутові, бет.блоки, стіни – цегла, шлакоблок; перегородки – цегла, перекриття – з/б плити; підлога – 
дерево, бетон; дах і покрівля – шифер по дерев. сист., сумісна, рубер.; вікна – дерев.; двері – дерев., мет. 
Наявне електропостачання, водопостачання та каналізація. Рік побудови – 1958;

ремонтно-механічна майстерня літ. В – загальна площа 425,07 м2. Фундамент та цоколь – бет.блоки, 
бутові; стіни – цегла, шл/бл; перегородки – цегла; перекриття – з/б плити, дерев.; підлога – бетон; дах і 
покрівля – сумісна, рубер., шифер; вікна – дерев.; двері – дерев., металопластик. Наявне електропоста-
чання. Рік побудови – 1965;

склад літ. К – загальна площа 85,09 м2. Фундамент – бет. блоки, стіни – шл/бл, перекриття – з/бет.; 
підлога – бетон; дах і покрівля – шифер; вікна – дерев.; двері – метал. Наявне електропостачання. Рік по-
будови – 1965;

водоколонка І – (обладнана);
замощення ІІ – 225,0 м2 (асфальт);
ворота № 2 – 16,4 м2 (металеві);
огорожа № 1,3-6 – 164,64 м2 (цегла).

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса 
розташування 

Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

Форма власності, підстава на право користування 
земельною ділянкою, інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Дніпропе
тровська обл., 
м. Кривий Ріг, 
вул. Гірничоза
водська, 12а

0,3570 1211000000:08:582:0001 03.11 – для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель і споруд 
закладів науки

Форма власності – дер жав на. Дер жав ний акт на право по
стійного користування від 23.02.1993 видано ДП «Дер жав
ний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект» (код за ЄДРПОУ 04689369).
Витяг з Дер жав ного земельного кадастру від 22.07.2021 
№ НВ1216349342021. Обмеження та обтяження – відсутні 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА І чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 15 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стар-

тової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація гаражного комплексу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничо-
заводська, 12а здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і кому-
нального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 1 653 261,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 826 630,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

826 630,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 165 326,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 82 663,05 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

82 663,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оці-
ночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 12 000,00 грн (дванадцять тисяч грн 00 коп.) без ПДВ.
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4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній 

валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
організатором аук ціо ну за місцем розташування об’єкта.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, час роботи 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.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олек-
сандрівна, адреса електрон ної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 12.01.2022 № 12/01-08-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-06-000004-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 16 532,61 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 8 266,31 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 8 266,31 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежилого приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.,  
Дніпровський (Царичанський) р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3,  
що перебуває на балансі ДП «Центр дер жав ного земельного кадастру»  
(код за ЄДРПОУ 21616582)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежиле приміщення.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Дніпровський (Царичанський) р-н, смт Царичанка, вул. Цен-

тральна, 109, прим. 3.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ДП «Центр дер жав ного земельного кадастру» (код за 

ЄДРПОУ 21616582), адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефони: (044) 454-01-88, 
(044) 454-02-61.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності 
та власник

Нежиле 
приміщення

Дніпропетровська 
обл., Дніпровський 
(Царичанський) 
рн, смт Царичанка, 
вул. Центральна, 109, 
прим. 3

34,2 1637860112256 12. – Будівлі нежит
лові.  1220.9 – Будівлі 
для конторських та 
адмі ніст ративних ці
лей інші

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про ре
єстрацію права власності 
від 06.09.2018 індексний 
номер 136821310 

Дер жав на, в особі 
Дер жав ної служби 
України з питань гео
дезії, картографії та 
кадастру (код за ЄД
РПОУ 39411771)

Об’єкт приватизації – нежиле вбудоване приміщення № 3 літ. А-1 загальною площею 34,2 м2, розташо-
ване на першому поверсі одноповерхової адмі ніст ративної будівлі. До складу об’єкта входять: приміщення 
№ 2а – коридор площею 5,8 м2; приміщення № 8 – архів площею 5,7 м2; приміщення № 15 – кабінет пло-
щею 11,0 м2; приміщення № 16 – кабінет площею 11,7 м2. Фундамент – бетон; стіни – саман, обкладений 
цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – дощата. Наявні електропостачання та 
опалення (водяне).

Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА І чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 16 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стар-

тової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежилого приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський (Царичан-
ський) р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3 здійснюється відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 237 964,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 118 982,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

118 982,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 23 796,40 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 11 898,20 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

11 898,20 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт при-

ватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділен-
ня Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде 
зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-

кій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 
організатором аук ціо ну за місцем розташування об’єкта.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи: 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.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олек-
сандрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 10.01.2022 № 12/01-05-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-22-000003-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2 379,64 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 189,82 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 1 189,82 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
лікувального корпусу профілакторію, розташованого за адресою: Донецька обл.,  
Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г, що обліковується на балансі 
ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33426253

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  лікувальний корпус профілакторію.
Місце зна хо дження: Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП «Селидіввугілля».
Рівень будівельної готовності – 56 %.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна площа 
забудови (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 
та власник

Об’єкт незаверше
ного будівництва – 
лікувальний корпус 
профілакторію

Донецька обл., 
Мар’їнський рн, 
с. Зоряне, вул. Про
мислова зона, 10г

619,3 2313355814233  – Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності від 22.03.2021, 
індексний номер витягу 249176258 

Дер жав на. 
Міністерство 
енергетики 
України 

опис об’єкта: роботи по будівництву лікувального корпусу профілакторію розпочаті у 1991 році, за від-
сутністю коштів припинені. Будівельна готовність лікувального корпусу профілакторію – 56 %, прибудови 
до будівлі – 54 %.

Станом на теперішній час виконані такі роботи: фундаменти із з/б блоків; стіни цегляні; перекриття збірні 
з/б плити; покрівля шиферна; штукатурка стін – 90 %; бетонна підготовка підлоги.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у віртуальній 
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: https://privatization.gov.ua/, 
доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА І чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18.02.2022. Час проведення аук ціо ну встановлюється електрон-

ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової ціни (подання 
цінових аук ціо нних пропозицій) встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20 30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниженням стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ:
продаж на аук ціо ні без умов – 610732,82 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні із зниженням стартової ціни – 305366,41 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 305366,41 грн (без урахування ПДВ).
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аук ціо ну для кожного із способів:
продаж на аук ціо ні без умов – 61073,28 (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні із зниженням стартової ціни – 30536,64 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 30536,64 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн.
умови продажу: аук ціо н без умов.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національній 

та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахун-

ків за придбаний об’єкт)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській об-

ластях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. 

SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, 

UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
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SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., 
Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г. Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відпо-
відальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Ковальова Тетяна Сергіївна, тел. (057) 700-03-14, 
адреса електрон ної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Лу-
ганській областях, 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обі-
дня перерва з 12.00 до 12.45.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях від 10.01.2022 № 00004.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000028-2.
період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
крок аук ціо ну для кожного із способів продажу:
продаж на аук ціо ні без умов – 6107,33 грн;
продаж на аук ціо ні із зниженням стартової ціни – 3053,66 грн;
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3053,66 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.ПРОДАЖІ» 

(адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо нального 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про проведення в електрон ній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місце зна хо дження: Чернівецька обл., Чернівецький р-н (Новоселицький р-н), с. Слобода, вул. О. Ко-

билянської, 6.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 49 %.

Відомості про об’єкт

На
зв

а Адреса роз
ташування 

Загальна 
площа (м2)

Реєстрацій
ний номер

Ф
ун

кц
іо


на

ль
не

 в
и

ко
ри

ст
ан

ня

Підстава виникнення права власності
Форма 

власності 
та власник

Об
’є

кт
 н

ез
ав

ер
ш

ен
ог

о 
бу

ді
вн

иц
тв

а 
–

 ш
ко

ла

Чернівецька 
обл., Ново
селицький 
рн, с. Сло
бода, вул. О. 
Кобилян
ської, 6 

Загальна 
площа за
будови – 
483,1 м2, в 
т. ч. котельні 
загальна пло
ща забудо
ви – 150,8 м2 
та площа 
фундамен
ту – школи 
332,3 м2 

–

Не
за

ве
рш

ен
е 

бу
ді

вн
иц

тв
о

Витяг з дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про ре
єстрацію права власності від 21.03.2018 за індексним номером витягу 
№ 118410708, акт прийманняпередачі нерухомого майна, серія та но
мер: б/н, виданий 26.06.2015; видавник: Регіо наль не відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Чернівецькій області довідка, серія та но
мер: 480, виданий 11.03.2016, видавник:Чернівецьке міське комунальне 
бюро технічної інвентаризації; рішення виконавчого комітету, серія та 
номер: 10, виданий 10.02.2016, видавник: Слобідська сільська рада 
Новоселицького району Чернівецької області; технічний паспорт, серія 
та номер: б/н, виданий 03.03.2016, видавник: Чернівецьке міське кому
нальне бюро технічної інвентаризації; наказ органу Фонду дер жав ного 
майна, серія та номер; 196П, виданий 22.07.2015, видавник: Регіо наль
не відділення Фонду дер жав ного майна України по Чернівецькій області, 
наказ органу видавник Фонду дер жав ного майна України серія та номер: 
178, виданий 31.04.2004, видавник Фонд дер жав ного майна України; рі
шення суду, серія та номер; справа № 926/368/14, виданий 10.09.2014, 
видавник: Господарський суд Чернівецької області 
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Об’єкт незавершеного 
будівництва – школа

Чернівецька обл., Новоселицький рн, 
с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6 

Відсутня ін
формація

– – –

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18.02.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – школи здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо-
нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – школи повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 313 483,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 156 741,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

156 741,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами –31 348,30 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 15 674,15 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

15 674,15 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта приватизацІї:
покупець від дати переходу права власності на об’єкт приватизації має забезпечити компенсацію вар-

тості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір 
від 02.12.2020 № 77/11) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, 
в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенцій-

них покупців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж увач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж увач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж увача: Дер жав на 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 

гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі ніст ратора, на якій зазна-
чені 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: Чернівецька обл., Чер-
нівецький р-н (Новоселицький р-н), с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 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 електрон-
ної 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 11.01.2022 
№ 2 «Про затвердження протоколу засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами –3134,83 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1567,42 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 1567,42 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

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 – 
адміністративного будинку загальною площею 113,2 м2, що знаходиться за адресою: 
Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48  
(балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби  
в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – адміністративний будинок загальною 
площею 113,2 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код 

за ЄДРПОУ 40310895).
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Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відне
сення нерухомого майна до сфери управління Держ
служби з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів», серія 1072р, видане 28.12.2016

Державна

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речо
вого права: власником майна є держава в особі Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 39924774), правокористувач: Головне управління Держ
продспоживслужби в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895).

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління Держпродспожив-
служби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого самоврядування щодо надання 
дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права користування земельною ділянкою.

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на 
об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх частини відсутні.

Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного управління Держпродспоживслужби в Терно-
пільській області: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, 
адреса електронної пошти: info@dpss-te.gov.ua.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУКЦІОНУ: 09 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встанов-

лює 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 стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя  
об’єкта приватизацІї

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію 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 ПРиВАТиЗАЦІї Для:
аукціону з умовами – 440 811,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 220 405,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

220 405,50 грн (без ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 44 081,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 040,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 22 040,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу об'єкта.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт прива-

тизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльнос-
ті, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в 
договорі купівлі-продажу) в сумі 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п’ятдесят грн) без урахування ПДВ.
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 при-
дбані 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, Чернівець-

кій 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
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Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за 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 за 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 покупця-

ми 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 обл., м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел. (0352) 52-10-25, 098 773 26 72; 
Ковалишин Ірина Іванівна, тел. (0352) 52-35-58, 050 694 44 80.

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 11.01.2022 
№ 07.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-15-000004-2.

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

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 408,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 204,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 2 204,06 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електро-

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області про продаж  
об’єкта малої приватизації – окремого майна – ветеринарної дільниці у складі: 
адмінприміщення А-1 загальною площею 97,4 м2, гаража Г-1 загальною площею 52,9 м2,  
сарая Б-1 загальною площею 46,0 м2, погребу п/г загальною площею 11,1 м2  
за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Змітнів, вул. Набережна, 13

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  ветеринарна дільниця у складі: адмінприміщення А-1 
загальною площею 97,4 м2, гараж Г-1 загальною площею 52,9 м2, сарай Б-1 загальною площею 
46,0 м2, погріб п/г загальною площею 11,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Змітнів, вул. Набережна, 13.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Сосницька районна дер жав на лікарня ветеринарної меди-

цини (код за ЄДРПОУ 00720875), адреса: Чернігівська обл., смт Сосниця, вул. Чернігівська,7, тел. (0255) 
2-03-60.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз
ташування 

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне ви
користання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Ветеринарна дільниця у складі: 
адмінприміщення А1 загальною 
площею 97,4 м2, гараж Г1 загаль
ною площею 52,9 м2, сарай Б1 
загальною площею 46,0 м2, погріб 
п/г загальною площею 11,1 м2 

Чернігівська 
обл., Корю
ківський рн, 
с. Змітнів, 
вул. Набе
режна, 13

207,4 1939905274249 1999.9 – 
Інші будівлі

Інформація з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
№ 293120073 від 29.12.2021; 
витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
№ 33730102 від 12.10.2019

Дер жав на, Дер жав на 
служба України з пи
тань безпечності хар
чових продуктів та за
хисту споживачів (код 
за ЄДРПОУ39924774 )

до складу об’єкта приватизації входять:
одноповерхова нежитлова цегляна будівля загальною площею 97,4 м2 (побудована в 1958 році; будів-

лю побудовано з ракушняка, перекриття з дерев’яних конструктивних елементів, покрівля шиферна, опа-
лення пічне);

сарай загальною площею 46,0 м2 (побудовано в 1972 році з цегли, покрівля шиферна, перегородки 
дерев’яні);

гараж загальною площею 52,9 м2 (побудовано в 1981 році з шлакоблоку, покрівля шиферна);
погріб з цегли загальною площею 11,1 м2 (побудовано 1967 році);
колодязь (побудовано в 1969 році із залізобетонних кілець);
туалет (побудовано в 1977 році).
Всі об’єкти нерухомості потребують капітального ремонту.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а

Адреса розташування
Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Чернігівська обл., Корю
ківський рн, с. Змітнів, 
вул. Набережна, 13

0,9513 7424983000:01:001:0472 Для будівництва і обслугову
вання будівель і споруд діль
ниці ветеринарної медицини

Дер жав ний акт на право постійного ко
ристування земельною ділянкою серія 
№ ЯЯ № 375793 від 28.07.2010

Об’єкт або його частини в оренді не перебувають.
2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н

Спосіб аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні без умов, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація ветеринарної дільниці у складі: адмінприміщення А-1 загальною площею 97,4 м2, гараж 
Г-1 загальною площею 52,9 м2, сарай Б-1 загальною площею 46,0 м2, погріб п/г загальною площею 11,1 м2 
за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Змітнів, вул. Набережна, 13 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» та Порядку проведення 
електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 2703,00 грн (дві тисячі сімсот три грн 00 коп.) без урахування ПДВ;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1351,50 грн (одна тисяча триста п’ятдесят одна грн 50 коп.) без 

урахування ПДВ;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1351,50 грн (одна тисяча триста п’ятдесят одна грн 50 коп.) без урахування ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 270,30 грн без урахування ПДВ;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни –135,15 грн без урахування ПДВ;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

135,15 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом  

на 01 січня поточного року).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-

нігівській областях;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати 

покупцем придбаного об’єкта);
Банк одерж увача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одерж увача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-

нігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок UA383007110000025300052600820;
Банк одерж увача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта: 
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Змітнів, вул. Набережна, 13.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкась-
кій та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50.

Представник організатора аук ціо ну: Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області, адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.

Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, перерва на обід з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, тел. (0462) 67-63-02, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у віртуальній 
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.privatization.gov.
ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 12.01.2022 № 13/21.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-10-000004-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 27,03 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 13,52 грн; 
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 13,52 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській  
та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою:  
Закарпатська обл., Хустський (колишній Іршавський) р-н, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2.
Місце зна хо дження: Закарпатська обл., Хустський (колишній Іршавський) р-н, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Закарпатській області, 

код за ЄДРПОУ 02360464, адреса: 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, тел. (0312) 
61-34-68.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та власник

Вбудовані 
приміщен
ня літ. А 

Закарпатська обл., 
Хустський (колишній 
Іршавський) 
рн, м. Іршава, 
вул. Білецька, 4/2

212,6 1638130821219 1220.9 – Будів
лі для контор
ських та адмі
ніст ративних 
цілей інші

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно № 136866614 від 
06.09.2018, свідоцтво про право влас
ності на нерухоме майно серія ЯЯЯ за 
№ 194586, видане виконавчим комітетом 
Іршавської міськради 12.12.2005

Дер жав на, Дер
жав на служба 
статистики 
України, код 
за ЄДРПОУ 
37507880 

Об’єкт приватизації – вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2, розташований в частині 
одноповерхової будівлі 1982 року побудови. Фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни та перегородки – 
цегляні; перекриття – дерев’яне; підлоги – бетонні, дощаті; покрівля – шиферна; наявне електропостачання. 
Об’єкт не експлуатується, перебуває в задовільному стані, але потребує капітального ремонту, оскільки на-
явні дефекти несучих конструкцій (тріщини у фундаменті) та значні дефекти внутрішніх оздоблень.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса 
розташування

Площа земель
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

про обтяження
Земельна 
ділянка

Закарпатська обл., 
Хустський (колиш
ній Іршавський) 
рн, м. Іршава вул. 
Білецька, 4

302 2121910100:06:003:0037 Для будівництва та 
обслуговування буді
вель органів дер жав
ної влади та місцево
го самоврядування

Дер жав на. Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно про реєстра
цію іншого речового права № 125294636 
від 25.05.2018, дер жав ний акт на право по
стійного користування земельною ділянкою 
серія ЯЯ № 097816 від 08.05.2007 

Станом на 10.01.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
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приватизації

№ 3 (1413)19 січня 2022 року

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 
встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., 
Хустський (колишній Іршавський) р-н, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 1 318 120,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 659 060,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

659 060,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 131 812,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 65 906,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

65 906,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного 

року – 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації компенсувати витрати в сумі 2 950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) грн (без 
урахування ПДВ), які понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, який буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях.
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведен-

ня переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт – окреме майно – вбудовані приміщення літ. А 
загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., Хустський (колишній Іршавський) р-н, м. Ір-
шава, вул. Білецька, 4/2).

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях.
Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна.
Валюта рахунка – долари США та євро.
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одерж увача: Акціонерне товариство «Дер жав ний експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine
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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа ба лан со ут римувача: Гриник Галина Дмитрівна, тел. (0312) 61-34-68, e-mail: stat@
uz.ukrstat.gov.ua.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Закар патській області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, адреса 
вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа організатора аук ціо ну: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок (0312) 61-38-83, 
е-mail: mariia.kachur@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 Закарпатській області Регіо наль ного відділення Фон-
ду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 11 січня 2022 року 
№ 00005.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-15-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 13 181,20 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 6 590,60 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 6 590,60 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ОДЕСЬКА ТА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу дер жавного 
підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної 
академії наук України» за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України».
Місце зна хо дження: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05410381.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 12 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до ЄДРПОУ є виробництво машин і устаткування для металургії.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р.: 3760,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: виробництво машин і устаткування для металургії.

Обсяг та основна номенклатура продукції  
(робіт, послуг)

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2018 р. 877,0 62,5
2019 р. 988,0 123,5
2020 р. 996,0 131,0

9 місяців 2021 р. 899,0 270,3

Основні показники господарської діяльності підприємства 
 за останні три роки та 9 місяців 2021 р.

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2018 рік 2019 рік 2020 рік Станом на 
30.09.2021

1 Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 4940 2590 2608 19767

1.1 Необоротні активи тис. грн 4469 2179 2148 19368

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 882 1825 1825 1825

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – –

1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 3587 354 323 17543

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –

1.2 Оборотні активи тис. грн 471 411 460 399

1.2.1 запаси тис. грн 358 357 334 204

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

тис. грн 105 54 111 176

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 8 – 15 19

2 Пасиви тис. грн 4940 2590 2608 19767

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 3119 545 172 17083

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – –

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1821 2045 2436 2684

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна  (форма № 1, рядок 
1695 1660 1665 1670)

тис. грн 1821 2045 2436 2684

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн – – – –

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – –

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – –

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – –

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн – – – –

3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн 877 988 996 899

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 134 198 238 391

3.2 Інші операційні доходи тис. грн 743 790 758 498

3.3 Інші фінансові доходи тис. грн – – – 10

4 Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1329 1461 1355 1228

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 203 268 299 411

4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн 335 443 399 324

4.3 Інші операційні витрати тис. грн 749 669 560 406

4.4 Інші витрати тис. грн 42 81 97  87

4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – –

5 чистий прибуток (збиток)  + ,- тис. грн -452 -473 -359 -329

6 Середня кількість всіх/працівників осіб 12 14 12 12

7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 438 669 695 598

8 Середньомісячна заробітна плата тис. грн 3,0 4,0 5,0 4,15

станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
заборгованість із заробітної плати (без урахування компенсації) – 840834,00 грн;
податки із заробітної плати (ПДФО, військовий збір) – 224936,00 грн;
фінансова допомога – 92800,00 грн;
інша кредиторська заборгованість – 1525430,00 грн.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз-
ташування

За-
гальна 
площа 

(м2)

Реєстрацій-
ний номер

Функціо нальне ви-
користання

Підстава ви-
никнення пра-

ва власності

Форма 
власності 

та власник

Нежитловий об’єкт, у складі : Миколаїв
ська обл., 
м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 
197

681784648101 1251.1 – Будівлі 
підприємств машино
будування та метало
обробної промис
ловості 

Свідоцтво на 
право власності 
№ 40747755 від 
16.07.2015

Дер жав на, 
Національ
на Академія 
Наук України

Головний виробничий корпус, літ. А12 5487,4

Будівля центрального складу, літ. Б 477,5

Виробничий корпус № 2, літ. В 412,4

Блок допоміжних приміщень № 1, літ. Г 96,4

Будівля ремонтної дільниці, літ. Д 431,8

Будівля заготівельної дільниці, літ. Е 277,3

Будівля автомайстерні, літ. Ж 150,0

Будівля столярної майстерні, літ. З 277,3

Будівля заводоуправління,літ. К2 504,9

Будівля прохідної та відділення складу, літ. 
Л12

675,0

Будівля допоміжного складу літ. М 99,9

Блок допоміжних приміщень № 2, літ. Н 138,8

Об’ємний будиночок мод.ОБЛ176643, 
літ. О

–

Будівля трансформаторного кіоску, літ. П –

Пересувний пункт техобслуговування, літ. Р –

Службова будівля, літ. С –

Пост охорони, літ. Т –

Склад відкритого збереження (навіс), літ. У –

Сховище дроту. літ. Ф –

І; ІІ; № 4, 5, 6 – споруди –

№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 – огорожі

–

База відпочинку «Наука» Миколаївська 
обл., Ми
колаївський 
(Березан
ський) рн, 
с. Кобле
ве, просп. 
Курортний, 
50в

1212.9 – Інші будівлі 
для тимчасового про
живання, не класифі
ковані раніше 

Свідоцтво на 
право власності 
від 27.04.2001 
№ 101

Дер жав на, 
Дер жав не 
підприємство 
«Дослідний 
завод Інсти
туту імпуль
сних процесів 
і технологій 
Національної 
академії наук 
України»

Спальний літній корпус б/в «Наука», літ. А3 1150,9

Їдальня б/в «Наука» з вбудованими кімна
тами, літ. Б1

485,9

Будинок для обслуговуючого персоналу 
25х12х3, літ. В1

253,6

Естрада кам’яна з бібліотекою і радіовуз
лом, літ. Г1

31,2

Будинок дерев’яний 2кімнатний, літ. Д1 23,7

Будинок ізолятора дерев’яний 3х4, літ. Е1 10,6

Душ (ОБ16 і ОБ16,5), літ. Ж –

Склад відкритий для тари, літ. З –

Душ, літ. К –  

Навіс, літ. Л –

Господарський корпус, літ. П –

Овочесховище, літ. Р –

Трансформаторна підстанція, літ. С –

Альтанка, літ. Х –

Навіс, літ. Ш –

Огорожа декоративна з воротами та хвірт
кою, № 8, 9, 13, 14, 15

–

Каналізаційний люк № 10 –

Колодязь для технічної води № 11 –

Вигрібна яма № 12 –

Артезіанська свердловина № 16 –

Вагончик № 17 –

Замощення № 1 –
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Відомості про транспортні засоби

№ Назва ТЗ / марка Рік випуску Пробіг, км

1. ВАЗ 2121 1986 190110
2. Катер «Крим3» 1985 –

Відомості про земельні ділянки

Назва Адреса розташування

Площа 
земельної 

ділянці  
(м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення  
земельної ділянки

Форма власності, під
става на право корис

тування земельною 
ділянкою, інформація 

про обтяження

Земельна 
ділянка 

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 16830 4810136900:01:012:0027 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміж
них будівель та споруд підпри
ємств переробної, машинобудів
ної та іншої промисловості

Дер жав на, право по
стійного користування 

Земельна 
ділянка 

Миколаївська обл., Миколаїв
ський (Березанський) рн, с. Ко
блеве, просп. Курортний, 50в

12002 4820982200:09:000:0063 Для будівництва та обслугову
вання об’єктів рекреаційного 
призначення

Комунальна, право 
постійного користу
вання 

Земельна 
ділянка 

Миколаївська обл., Миколаїв
ський (Березанський) рн, с. Ко
блеве, просп. Курортний, 50в

1991 4820982200:09:000:0540 Для будівництва та обслугову
вання об’єктів рекреаційного 
призначення

Комунальна, право 
постійного користу
вання

Земельна 
ділянка 

Миколаївська обл., Миколаїв
ський (Березанський) рн, с. Ко
блеве, просп. Курортний, 50в

900 4820982200:09:000:0088 Для будівництва та обслугову
вання об’єктів рекреаційного 
призначення

Комунальна, право 
постійного користу
вання

Земельна 
ділянка 

Миколаївська обл., Миколаїв
ський (Березанський) рн, с. Ко
блеве, пр. Курортний, 50В

750 – Для будівництва та обслугову
вання об’єктів рекреаційного 
призначення

Дер жав ний акт на 
право постійного 
користування землею 
ІМК № 000415 від 
14.04.2003

Звертаємо увагу, що земельні ділянки під об’єктом приватизації, не є предметом продажу. Питання 
землекористування покупець вирішує самостійно.

Перелік майна,  
яке передане в оренду,  
станом на 30.09.2021

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована 

площа (м2)
Цільове призна

чення оренди
Реквізити договору оренди  

та термін його дії
Орендна плата за 1 м2 

на місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВ «Інстру

мент» МАХ» 
Приміщення будівлі прохідної;
приміщення будівлі складу

44,9;
122,6;

Офіс;
складмагазин

№ 25 від 01.12.2019 
до 30.11.2022 

59,80

2 ФОП 
Радутна О. Ю.

Будівля столової та складу 200,56 Виробництво кор
пусних меблів

№ 03 від 01.06.2018 
до 31.05.2021 (майно повер
тається ба лан со ут римувачу)

20,17

3 ФОП 
Зайцев Ю. В. 

Будівля столярної майстерні;
частина будівлі складу

121,49;
80,01

Виробництво тес
лярних та столяр
них виробів

№ 15 від 01.06.2018 
до 31.05.2021 (майно повер
тається ба лан со ут римувачу)

25,57

4 ФОП 
Гончаров В. О. 

Одна кімната допоміжної бу
дівлі № 2

18,8 Офіс № 22 від 01.12.2019 
до 30.11.2022 

58,53

5 ПНВКФ 
«Радиант»

Дві кімнати будівлі прохідної
Приміщення у ГВК

20,8;
64,9

Офіс;
склад

№ 02 від 15.11.2019 
до 14.11.2022 

59,20
30,83

6 ФОП 
Гвізда В. Й. 

Приміщення малярного цеху 
у ГВК
Опорна кранбалка з ел. тель
фером ТЭ3511г/п 3т

203,1 Інше використан
ня (виробництво 
металообробних 
машин)

№ 26 від 15.11.2019 
до 14.11.2022 

17,50

7 ФОП 
Галай Д. В. 

Три кімнати будівлі допоміжних 
приміщень № 2

22,3 Склад продоволь
чих товарів 

№ 27 від 01.06.2020 
до 31.05.2023 

27,42

8 ПП «Мусат» Одна кімната будівлі прохідної 14,5 Офіс № 28 від 01.06.2020 
до 31.05.2023 

53,50

9 ТОВ «Октан
СервісЛТД» 

Одна кімната допоміжної бу
дівлі № 2;
виробничий асфальтобетонний 
майданчик

12,4;

924,9

Офіс;
інше використання 
нерухомого майна

№ 31 від 15.11.2019 
до 14.11.2022 

54,72

3,21

10 ФОП 
Соколов М. М.

Три кімнати будівлі медпункту 37,1 Склад продоволь
чих товарів без 
акцизної групи

№ 32 від 01.06.2020 
до 31.05.2023 

37,75

11 ТОВ «Берилл» Три кімнати Причалу № 275 
б/в «Наука»

44,3 Інше використання № 29 01.07.2017 
до 31.05.2020  (об’єкт не 
повернутий, зруйнований)

47,0

Між дер жав ним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної 
академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір про спільну діяльність від 27.03.2001 № 5/01/15, 
відповідно до якого ТОВ «Берилл» надано право користування майном бази відпочинку «Наука».

Щодо майна бази відпочинку «Наука» триває судове провадження у справі № 915/1172/21 за позовом 
ТОВ «Берилл».

Між дер жав ним підприємством «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної 
академії наук України» та ТОВ «Берилл» укладено договір оренди від 01.07.2017 № 29 на три кімнати При-
чалу № 275 бази відпочинку «Наука» загальною площею 44,3 м2, термін дії договору закінчився 31.05.2020, 
майно не повернуто у зв’язку з його руйнуванням.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і роз-
міщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: відсутнє.  
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18.02.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», у ви-
падках 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 розгляд заяви 
про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» покупець стає право-
наступником всіх прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельної ділянки.

Відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни власника 
підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного 
року з дати переходу права власності.

Покупець зобов’язаний протягом одного року з дати переходу права власності забезпечити проведення 
реєстрації припинення юридичної особи – дер жав ного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних 
процесів і технологій Національної академії наук України» (ст. 104 Цивільного кодексу України).

Усі, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, витрати у випадках, якщо нота-
ріальне посвідчення договору передбачене законодавством, покладаються на покупця (стаття 26 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»).

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦІї Для:
аук ціо ну з умовами – 19767000,00 грн (без урахування ПДВ)
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 9883500,00 грн (без урахування ПДВ)
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції – 

9883500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1976700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 988350,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

988350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300 грн.
умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Дослідний завод Інституту імпуль-

сних процесів і технологій Національної академії наук України» зобов’язаний від дати переходу права влас-
ності забезпечити:

погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати;

погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, в 
розмірі, що склалася на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі її наявності);

недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчи-
нення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 та 8 частини першої статті 40 
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

у національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській об-

ластях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведен-

ня переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the 

Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the 

Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта:
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна з понеділка по середу з 9.00 до 16.00, за місцем його роз-

ташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197. Дані контактної особи: Качкаров Олександр Григо-
рович, (050) 133-65-69, головний інженер підприємства.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Мико-
лаївській областях, адреса: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.sov. uа/. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25. Контактна особа орга-
нізатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Заболонкова Ірина 
Василівна, тел. (098) 563-08-60, адреса електрон ної пошти: zabolonkova2015@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 
12.01.2022 № 6-У.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-12-000006-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 197670,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 98835,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 98835,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адмі ніст ратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikіets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення продажу на аук ціо ні об’єкта малої приватизації –  
єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства  
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів».
Місце зна хо дження: вул. Миколи Боровського, 41, м. Одеса.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00224892. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – працівники відсутні.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері 

інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 – 2019 рр. – 1136,6 тис. грн, у тому числі екс-

портної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.

Обсяг та основна номенклатура продукції 
(робіт, послуг)

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2017 р. 391,5 – 
2018 р. 376,1 – 
2019 р. 369,0 –

Основні показники  
господарської діяльності підприємства  

за останні три роки

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 31.10. 2020

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. гри 99,2 76,2 96,7 122,1
1.1 Необоротні активи тис. грн – – – –

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн – – – –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – –
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн – – – –
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –
1.2 Оборотні активи тис. грн 99,2 76,2 96,7 122,1

1.2.1 запаси тис. грн 61,7 35,1 80,6 122,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 

+ 1140 + 1145 + 1155)
тис. грн – – – –

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 37,5 41,1 16,1 –
1.2.4 Витрати майбутніх періодів (форма №1, рядок 1170) тис. грн – – – –

Інші оборотні активи (форма №1, ряд.1190) тис. грн – – – –
2. Пасиви тис. грн
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 53 53 53 53
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 
1660 – 1665 1670)

тис. грн – – – 69,1

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн – – – 69,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – 39,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн – – – 29,4

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 391,5 376,1 369,0 97,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн – – – –

3.3 Інші фінансові доходи тис. грн –
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 31.10. 2020

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн (391,5) (376,1) (369,0) (97,7)

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн (159,4) (155,0) (159,6) (45,2)

4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн – – – –

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – –

4.4 Інші операційні витрати тис. грн (232,1) (221,1) (209,4) (52,5)

4.5 Інші витрати тис. грн () () () ()

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – –

5. чистий прибуток (збиток)  + ,- тис. грн – – – –

6. Середня кількість всіх працівників осіб 5 5 5 2

7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 204,0 228,0 258,0 73,3

8. Середньомісячна заробітна плата грн 3400 3800 4300 4750

Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати 39,7 
тис. грн, за послуги – 29,4 тис. грн.

Станом на 31.03.2021 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати 39,7 
тис. грн, за послуги – 29,4 тис. грн.

Вартість єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Одеське спеціальне конструктор-
ське бюро прецизійних верстатів», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
20.02.2019 № 224), шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.03.2021, становить 85 360,00 грн 
(без урахування ПДВ).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.
Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова установка, столи 

канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, стелажі металеві, 
шафа електрична силова, шафа книжкова, яке перебуває у задовільному стані.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.
Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду. Станом на 31.03.2021 договори орен-

ди на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення 

відходів підприємством не здійснюються.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 14 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Одеське спеціальне конструктор-
ське бюро прецизійних верстатів» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Одеське спеціальне конструктор-
ське бюро прецизійних верстатів» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання 
об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відпо-
відного кредитора а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можли-
вість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем 
аук ціо ну. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 
8 цього Закону.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» у 
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отри-
мати дозвіл антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність 
активів у вигляді єдиного майнового комплексу. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу 
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» покупець стає 
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування зе-
мельною ділянкою.

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 85 360,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 42 680,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

42 680,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 8 536,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 4 268,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

4 268,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300 грн.
умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Одеське спеціальне конструктор-

ське бюро прецизійних верстатів» зобов’язаний забезпечити:
протягом двох місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс погашення бор-

гів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у розмірі, що скла-
деться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс;

протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт компенсувати витрати, по-
несені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях 
на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Мико-
лаївській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 8 900,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській об-

ластях
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведен-

ня переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації «ЄМК дер жав ного підприємства 
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»)

Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account №UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the 

Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account №UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the 

Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта 
за попередньою домовленістю з організатором аук ціо ну.

Най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, 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, адре-
са вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електрон ної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: на-

каз Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 
12.01.2022 № 41.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі UA-AR-P-2020-09-03-000003-1.

період між аук ціо ном:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 853,60 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 426,80 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 426,80 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик та з якими адмі ніст ратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – 
нежитлового об’єкта, у складі: літ. А-1-3 – адмі ніст ративна будівля зі спортзалом, літ. 3 –  
навіс, літ. И – навіс, літ. К – вбиральня, № 21 – футбольне поле, № 22 – футбольне поле,  
№ 31 – трибуни, № 13-20, 24, 26, 28 – огорожа, № 23, 25, 27, 29, 30, І-ІV – споруди  
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитловий об’єкт, у складі: літ. А-1-3 – адмі ніст ративна 
будівля зі спортзалом, літ. 3 – навіс, літ. и – навіс, літ. К – вбиральня, № 21 – футбольне поле, 
№ 22 – футбольне поле, № 31 – трибуни, № 13-20, 24, 26, 28 – огорожа, № 23, 25, 27, 29, 30, 
І-ІV – споруди.
Місце зна хо дження: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Акціонерне товариство «РАДСАД» (код за ЄДРПОУ 00413989), 

адреса: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, вул. Миру,1, телефон (0512) 51-81-54.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз
ташування

Загальна  
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне вико

ристання

Підстава виникнення 
права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитловий об’єкт, у складі: літ. А13 – 
адмі ніст ративна будівля зі спортзалом, 
літ. 3 – навіс, літ. И – навіс, літ. К – вби
ральня, № 21 – футбольне поле, № 22 – 
футбольне поле, № 31 – трибуни, № 13
20, 24, 26, 28 – огорожа, № 23, 25, 27, 
29, 30, ІІV – споруди

Миколаївська 
обл., Ми
колаївський 
рн, сще 
Радісний Сад, 
вул. Миру, 9а

1774,7 1837933048242  108 – 
Об’єкти фі
зичної культу
ри та спорту 

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про реєстра
цію права власності 
№ 168059989 від 
21.05.2019

Дер жав на; 
держ ава в особі 
Фонду дер
жав ного майна 
України (код 
за ЄДРПОУ 
00032945)

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Договори оренди майна відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18.02.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлового об’єкта, у складі: літ. А-1-3 – адмі ніст ративна будівля зі спортзалом, літ. 3 – 
навіс, літ. И – навіс, літ. К – вбиральня, № 21 – футбольне поле, № 22 – футбольне поле, № 31 – трибуни, 
№ 13-20, 24, 26, 28 – огорожа, № 23, 25, 27, 29, 30, І-ІV – споруди за адресою: Миколаївська обл., Микола-
ївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9а (далі – Об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них 
аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 4188487,00 грн (без урахування ПДВ)
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2094243,50 грн (без урахування ПДВ)
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції – 

2094243,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 418848,70 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 209424,35 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

209424,35 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
забезпечити використання Об’єкта приватизації зі збереженням профілю протягом 5 років з дня під-

писання акта приймання-передачі;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на Об’єкт 

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки Об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна по Одеській та Миколаївській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) в сумі 
5900,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот грн) без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській об-

ластях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведен-

ня переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його розташування 
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9а.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Мико-
лаївській областях. Адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.sov.uа/.

Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, телефони: (0512)  
47-04-16, (0512) 47-04-25, е-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 
10.01.2022 № 2-У.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-04-000001-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Продовження таблиці
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крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 41884,87 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 20942,44 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 20942,44 грн
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адмі ніст ратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikі-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишнього клубу 
загальною площею 199,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н 
(стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (вул. Леніна), 3

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля колишнього клубу загальною площею 199,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобин-

ський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (стара назва – Леніна), 3 .
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-

промислова компанія «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651); адреса: Полтавська обл., Хо-
рольський р-н, с. Клепачі, вул. Перемоги, 6; телефон для довідок (05365) 2-65-37; електрон на адреса: 
poltavazerno@astarta.com.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)
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у Полтавська обл., 

Кременчуцький рн 
(стара назва – Гло
бинський рн), с. Сте
пове, вул. Шкільна 
(вул. Леніна), 3

199,2 2304232153206 1999,9 – Інші 
будівлі

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 03.03.2021 індексний номер 
витягу 246785291, номер запису про 
право власності 40823295, дата дер жав ної 
реєстрації 26.02.2021

Дер жав на. Регіо наль не 
відділення Фонду дер
жав ного майна України 
по Полтавській та Сум
ській областях (код за 
ЄДРПОУ 42769539)

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу – окремо розташована одноповерхова будівля загаль-
ною площею 199,2 м2. Інженерні комунікації відсутні.

Будівля перебуває в серединній зоні села Степове.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 199,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Кре-
менчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (вул. Леніна), 3 здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення 
електрон них аук ціо нів 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦІї Для:
аук ціо ну з умовами – 107 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 53 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

53 500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 10 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

5 350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності 

на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по 
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був за-
лучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 (п’ять тисяч сто сорок вісім грн 00 
коп.) грн (без урахування ПДВ) на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Сте-
пове, вул. Шкільна, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопро-
дукт» – Отрода Віктор Васильович, телефон (050) 931-85-23, e-mail: otroda@astarta.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Контактна особа організатора аук ціо ну – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532)  

50-06-12, e-mail: nataliia.zombra@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
12 січня 2022 р. № 17.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000005-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1070,00 грн;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – 535,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 535,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР РО.

ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 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 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартирний 
житловий будинок (ІІ черга).
Місце зна хо дження: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 30,0 %.
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(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне ви
користання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

50квартир 
ний житло
вий будинок 
(ІІ черга) 

Сумська обл., 
м. Кролевець, 
вул. Воїнів Інтер
націоналістів, 24а 

1547,6 2061734859226 – Витяг з Дер жав ного речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності № 205365491, за
реєстрований 26.03.2020 

Дер жав на. Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України 
по Полтавській та Сумській об
ластях (код за ЄДРПОУ 42769539) 

Відомості про земельні ділянки відсутні.
Об’єкт приватизації являє собою не завершений будівництвом об’єкт житлової нерухомості, який скла-

дається з трьох поверхів, не закінчених будівництвом, та підвалу. Конструктивні елементи забудови пред-
ставлені залізобетонними блоками фундаменту та стін підвалу; стінами та перегородки з силікатної цегли; 
міжповерховим перекриттям залізобетонних плит. Покрівля, підлога, вікна, двері будівлі – відсутні. Об’єкт 
має два входи зі східними клітинами зі сходами із залізобетонних маршів. Комунальні мережі (водопоста-
чання, електропостачання та каналізація) до об’єкта не підведені.

Територія не впорядкована, засмічена. Упритул до забудови наявні зарослі дерев та кущів. Під’їзні до-
роги до об’єкта ґрунтові. Будівельний майданчик та прилегла територія в цілому перебуває в задовільному 
стані. Об’єкт не охороняється.

Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва становить 30,0 %. Робота з консер-
вації об’єкта не проводилась. Проектна документація не збереглась.

Об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартирний житловий будинок за адресою: Сумська обл., 
м. Кролевець, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 24а межує однією стороною з існуючим житловим будинком 
за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24 та є об’єктом, який повинен був 
добудуватись в другу чергу.

Об’єкт приватизації розташований у спальному районі населеного пункту, майже в центрі міста Кроле-
вець, на відстані 1 км від залізничного вокзалу.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 50-квартирного житлово-
го будинку (ІІ черга) за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 01,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 00,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну 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:
аук ціо ну з умовами – 00,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 00,05 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

00,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і 

комунального майна» зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 
Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 
в сумі 4800,00 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місце зна хо дженням об’єкта 
приватизації: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Полтавській та Сумській областях: адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управління кор-
поративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Бі-
лоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
11.01.2022 № 24.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000155-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 00,01 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 00,005 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 00,005 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу  
дер жав ного підприємства «Навчально-виробничі майстерні»  
за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Навчально-виробничі майстерні».
Місце зна хо дження: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00274660.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 1 особа.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво інших меблів.
Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2012 року.

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

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 
2021 р.

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 70,4 70,4 70,4 490,8

1.1 Необоротні активи тис. грн 2,2 2,2 2,2 422,6

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн – – – –

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – –

1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2,2 2,2 2,2 422,6

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –

1.2 Оборотні активи тис. грн 68,2 68,2 68,2 68,2

1.2.1 Запаси тис. грн 49,7 49,7 49,7 49,7

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

тис. грн 17,2 17,2 17,2 17,2

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1,3 1,3 1,3 1,3

2. Пасиви тис. грн 70,4 70,4 70,4 490,8

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 116,6 116,6 116,6 222,4

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – –

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

2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 16951660
16651670)

тис. грн – – – –

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 187,0 187,0 271,3 268,4

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – –

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 6,1 6,1 6,1 6,1

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – –

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 180,9 180,9 265,2 262,3

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн – – – –

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

3.2 Інші операційні доходи тис. грн – – – –

3.3 Інші фінансові доходи – – – –

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн – – – –

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн – – – –

4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн – – – –

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – –

4.4 Інші операційні витрати тис. грн – – – –

4.5 Інші витрати тис. грн – – – –

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – –

5. чистий прибуток (збиток)  + , - тис. грн – – – –

6. Середня кількість всіх працівників осіб – – – –

7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн – – – –

8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. – – – –

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість 268,4 тис. грн, у тому числі:
заборгованість за товари, роботи, послуги – 262,3 тис. грн;
заборгованість за розрахунками з бюджетом – 6,1 тис. грн.
відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівлі, споруди або їх окремі частини на балансі підпри-

ємства відсутні.
відомості про об’єкт (рухоме майно): до складу об’єкта входять: транспортний засіб (автомобіль 

ЗИЛ – 138, тип ТЗ: бортовий-С, рік випуску – 1983, встановлено газово-балонне устаткування, стан задо-
вільний), обладнання та устаткування виробничого призначення, інструменти, прилади, інвентар.

відомості про земельні ділянки: відсутня.
Майно, яке перебуває в оренді, відсутнє.
На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: 18 лютого 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встанов-

лює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Навчально-виробничі май-
стерні» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 дер жав ного підприємства «Навчально-виробничі майстерні» 
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і 
комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного 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 подан-
ня та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 
економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» покупець стає 
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування зе-
мельною ділянкою.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 490 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 245 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

245 400,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 49 080,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 24 540,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

24 540,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Навчально-виробничі майстерні» 

зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом та простроченої креди-

торської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий 
комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваже-
ного ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 
3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців 
згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE 

BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE 

BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспондент-

ського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупця-

ми 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 за 
місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: Буханевич Микола Йосипович.
Телефони: (0412) 47-39-36, (097) 682-49-00.
Най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській 
області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 42-04-16, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
10.01.2022 № 10.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-03-000003-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 4 908,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 454,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 2 454,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон-

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аук ціо ні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 
площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, що перебуває на балансі 
Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040) 
та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 
площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Херсон, вул. Вишнева, 60.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 

46-04-56, факс (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 01039040.
відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.
Об’єкт являє собою нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі ремонтно-

механічної майстерні літ. А загальною площею 171,9 м2 та огорожа № 1 ворота металеві та 2 огорожа з 
бетонних плит.

Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з Об’єктом приватизації перебувають жит-
лові будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у ґрунтові під’їзні 
шляхи. Паркування транспорту не можливе.
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ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – пансіонат «Бла-
китні озера», ба лан со ут римувач – ВАТ «Точмаш» (код ЄДРПОУ 14300597).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Донецька обл., м. Ли-
ман, с. Щурове, вул. Соборна, буд. 20/1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аук ціо ні відповідно 
до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електрон на адреса donetsk@
spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 22 одиниці.
Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 15,0 тис. грн.
Строк надання послуг: не більше ніж 10 календарних днів.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціо нальним 

призначенням.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди 

держ аві за встановленим фактом нестачі основних засобів та МНМА зі складу єдиного (ціліс-
ного) майнового комплексу ДП «Азовський судноремонтний завод», переданого в оренду ТОВ 
«СРЗ» за договором оренди від 17.06.2003 №1055/03.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків відповідно до вимог Методики оцін-
ки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 №1891 (зі змінами).

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електрон на адреса donetsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів):нестача осно-
вних засобів: кран плавучий «А.Черноусов» інв. №12767 – 1од.; компресор 4 ВУ1-5/9інв. №13773 – 1од.; 
кондиціонер БК-2300 інв. №13907 – 1од.; нестача МНМА: апарат асв-2 (протигаз) інв. №0321005/1 – 1од.; 
апарат асв-2 (протигаз) інв. №0321005/2 – 1од.; бачок для питної води інв. №0321004 – 1од.; машина 
пральна «Донбас» інв. №0321007 – 1од.; світильник н 56-64 інв. №0321002 – 1од.; стетоскоп електр. інв. 
№0321003 – 1од.; лещата слюсарні інв. №0421006 – 1од.; штангенциркуль інв.№0421010 – 1од.

Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2021: основних засобів – 716672,61 грн; МНМА– 0 грн.
Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 14,3 тис. грн.
Строк надання послуг: не більше ніж 20 календарних днів.
У якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки збитків (за подібністю об’єкта, 

пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування якого призвело до завдання збитків) та/або 
судноплавних засобів (самохідних, несамохідних, їх складових), машин та обладнання.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду дер жав ного майна України від 31.12.2015 
№2075 (у редакції наказу Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 №47, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650), зі змінами (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта 
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки 
в запечатаному конверті, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки,  h
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях. 
У своїй конкурсній пропозиції претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання 
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією  h
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів. h
до підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно  y
з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження  y
діяльності, пов’язаної з дер жав ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Поло ження). y

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.1 
(3-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-14, (06452) 4-23-48.

Конкурс відбудеться  � через 14 календарних днів після опуб лі ку вання цієї інформації об 11.00 
у Регіо наль ному відділенні Фонду дер жав ного майна України по Донецькій, та луганській 
областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіо наль ного відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан 
Театральний, буд.1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не піз-
ніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід 
зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опуб лі ку вання 
інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний 
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 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’єкта відчуження дер жав ної власності

 Назва об’єкта оцінки: автомобіль – Daewoo Nubira E4CQ550, легковий Седан-В.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Коперника, 4.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 

України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості щляхом відчуження.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-66-01, 260-30-89 (відділ документального забезпечення 

та адмі ніст ративно-господарської роботи).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Во-

линській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 1500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: колісні транспортні засоби.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна 

ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 2021 року, відповідно до листа ФДМУ від 
15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 22.07.2021 №10-59-16712).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом ФДМУ від 11.02.2020 №227 (далі – Положення).

департамент оцінки майна,  
майнових прав та професійної 

оціночної діяльності, 
т. 200-36-36

КоНКУрси з відборУ  
сУб’ЄКтів оціНоЧНої  
діялЬНості

Право власності зареєстровано 01.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2092725165101.
Дер жав ний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,4570 га. 

Цільове призначення (використання) земельної ділянки – під адмі ніст ративно-господарчою базою.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта при-

ватизації, не укладалися.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦІО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 18.02.2022. 

Час проведення аук ціо ну визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Аук ціо н проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів ма-

лої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

До участі в аук ціо ні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною дру-
гою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із зниженням стартової ціни вста-
новлюється ЕТС для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що пере-
дує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його роз-
ташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто полі.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автоном-
ній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта: Свиридецький Олександр Михайлович ( + 380958449359).

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000. Теле-
фон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, 
вебсайт: www.spfu.gov.ua.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно 
в письмовій формі звернутись до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні 
з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук ціо ну.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами 
можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна 
України: http://www.privatization.gov.ua.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної 
майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який розташований 
за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про привати-
зацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 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 малої приватизації – окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстер-
ні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який розташований за адре-
сою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Заява на участь в електрон ному аук ціо ні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається про-
тягом всього часу з моменту призначення дати аук ціо ну електрон ною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прий няття заяв/закритих цінових пропозицій.

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАЖУ НА АУК ЦІО НІ З УМОВАМи: 677 107,00 грн 
(шістсот сімдесят сім тисяч сто сім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 67 710,70 грн (шістдесят сім тисяч сімсот десять грн 70 коп.).
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАЖУ НА АУК ЦІО НІ ІЗ ЗНиЖЕННяМ СТАРТОВОї 

ЦІНи: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 35 коп.).
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’єКТА (БЕЗ ПДВ) Для ПРОДАЖУ НА АУК ЦІО НІ ЗА МЕТОДОМ ПОКРОКОВОГО 

ЗНиЖЕННя ЦІНи ТА ПОДАльШОГО ПОДАННя ЦІНОВиХ ПРОПОЗиЦІй: 338 553,00 грн (триста трид-
цять вісім тисяч п’ятсот сорок три грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 35 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривен 00 коп.).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук ціо ну на ціну продажу об’єкта нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджу-

вати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держ ав, внесених FATF до списку держ ав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж аних злочинним шляхом), на рахунок оператора 
електрон ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора 
електрон ного майданчика через касу відділення банку.

умови продажу: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) в місячний строк з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.
4. додаткова ІнформацІя

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

в національній валюті:
1. Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аук ціо ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня прове-

дення електрон ного аук ціо ну.
2. Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA738201720355209001000001233
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аук ціо ну протягом п’яти робочих днів з дня опуб-

лі ку вання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати 
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Рес-

публіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі від 15.03.2021 № 187 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватиза-
ції окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожа з 
плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000004-3.
період між аук ціо ном з умовами та аук ціо ном із зниженням стартової ціни, аук ціо ном за мето-

дом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аук ціо ну (опуб лі ку вання інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

крок аук ціо ну на аук ціо ні з умовами: 6 771,07 грн (шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня 07 коп.).
крок аук ціо ну на аук ціо ні із зниженням стартової ціни: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят 

п’ять грн 53 коп.).
крок аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят п’ять грн 53 коп.).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

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

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua.
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Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють 
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, яки-
ми передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.3 «Оцінка колісних тран-
спортних засобів».

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 діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть 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 докумен-
тального забезпечення та адмі ніст ративно-господарської роботи за 
адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом документів, що міс-
тяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання ро-
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також стро-
ку 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 РВ ФДМУ по львівській, Закарпатській та 
Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання 
цієї інформації за адресою: м. львів, вул. Коперника, 4.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032) 255-41-71,  
55-38-55.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 Назва об’єкта оцінки: визначення розміру збитків, що при-
звели до завдання майнової шкоди внаслідок руйнування 
об’єкта дер жав ної власності – будівлі автовагової загальною 
площею 47,4 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 
00955704).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Сарни, 
вул. Заводська, буд. 2.

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, що при-
звели до завдання майнової шкоди внаслідок руйнування об’єкта 
дер жав ної власності.

Телефон замовника конкурсу: (0362) 68-40-07.
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 68-39-33.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав-

ного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, 
м. Рівне, вул. Петра Могили, 24).

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): відповідно 

до п. 83 Методики оцінки майна дата оцінки визначається з ураху-
ванням положень частини третьої статті 225 Господарського кодек-
су України.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
8 000,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
16.01.2018 №47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.

Конкурс відбудеться  � в Регіо наль ному відділенні Фонду дер-
жав  ного майна України по Рівненській та Житомирській облас-
тях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інфор мації 
за адре сою: 33000, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-

розділу з діловодства Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 
33000, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24 за чотири робочих дні до ого-
лошеної дати проведення конкурсу включно до 15.00. Телефон для 
довідок: 68-40-07. 

прий Нято рішеННя 
про приватизацію

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
13 січня 2022 року № 13/26 прий нято рішення про приватиза-
цію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі «адмі ніст-
ративна будівля» загальною площею 193,4 м2, розташованої 
за адресою: Чернігівська область, Корюківський р-н, смт Сосниця, 
вул. Польова,  9, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
13 січня 2022 року № 13/28 прий нято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності – комплексу нежитлових будівель за-
гальною площею 390,9 м2, у складі: будівля А-1 загальною площею 
317,1 м2, сарай Б-1 загальною площею 73,8 м2, розташованого 
за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. По-
кошичі, вул. Московська, 7, що перебуває на балансі Коропської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
13 січня 2022 року № 13/27 прий нято рішення про приватиза-
цію об’єкта державної власності – техбудівлі загальною площею 
189,50 м2; гаража № 2 загальною площею 270,50 м2; гаража № 4 
загальною площею 533,40 м2, розташованого за адресою: Чер-
нігівська обл., с. Куликівка, вул. Перемоги, 3, що перебуває на 
балансі Казенного підприємства «Укрспецзв’язок».

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 44 прий нято рішення про приватизацію об’єкта соціально-
культурного призначення «База відпочинку «Моряк» за адресою: 
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Лиманське, вул. Залізнична, 53 
шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 45 прий нято рішення про приватизацію окремого майна «Бу-
дівля гаражів загальною площею 57,8 м2» за адресою: Одеська 
обл., Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 48а шляхом 
продажу на аук ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 46 прий нято рішення про приватизацію окремого майна «Га-
раж» за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Воз-
несенська шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 47 прий нято рішення про приватизацію окремого майна «Не-
житлові будівлі у складі: приміщення літ. А, гараж з навісом літ. 
Б, б, вбиральня літ. В» за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, 
смт Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 26 шляхом продажу на 
аук ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 48 прий нято рішення про приватизацію об’єкта незаверше-
ного будівництва «Котельня СК «Юність» за адресою: Одеська 
обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 20 шляхом продажу на аук-
ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 49 прий нято рішення про приватизацію окремого майна «Час-
тина нежитлової двоповерхової будівлі площею 141,0 м2» за адре-
сою: Одеська обл., Березівський р-н, смт Ширяєве, вул. Короб-
ченка, 32 шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Одеській та Миколаївській областях від 12.01.2022 
№ 50 прий нято рішення про приватизацію окремого майна «Не-
житлова будівля у складі: адмі ніст ративна будівля А, гараж Б, га-
раж В, вбиральня Г, дворові споруди № 1-5 загальною площею 
100,7 м2» за адресою: Одеська обл., Болградський р-н, м. Арциз, 
вул. Трудова, 10а шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Полтавській та Сумській областях від 13.01.2022 
№ 19 прий нято рішення про приватизацію об’єкта малої прива-

тизації – окремого майна – критої стоянки для автомашин (код 
за ЄДРПОУ 39908375)  за адресою: Сумська область, Сумський 
район, смт Улянівка, пл. В. Колесника, 52.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 13.01.2022 № 20 
прий нято рішення про приватизацію державної частки розміром 
20,4519 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою 
відповідальністю «КОНОТОП КОМПАНІ» (Сумська область, м. Ко-
нотоп, 4-й провулок вулиці Успенсько-Троїцької, 12).

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 14.01.2022 № 23 
прий нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі з на-
двірними будівлями, у складі: адмі ніст ративний будинок, А1, за-
гальною площею 63,5 м2; погріб, Б; сарай, В; гараж, Г; вбираль-
ня, Д; огорожі № 1, 2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський 
р-н, м. Хорол, вул. Гоголя, 6, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (код за 
ЄДРПОУ 40358617), орган управління – Державна служба України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію  
об’єкта малої приватизації
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 12.01.2022 
№ 18 прий нято рішення про приватизацію об’єкта соціально-
культурного призначення – клубу за адресою: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, пров. Газопровідний, 21, 
що перебуває на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» АТ 
«Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 00154453).

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію  
об’єкта малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 14.01.2022 
№ 21 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – бу-
дівлі насосної станції за адресою: Житомирська обл., Бердичів-
ський р-н, с. Старий Солотвин, вул. Миру, 51а, що перебуває на 
балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять 
(код за ЄДРПОУ 01038766).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прий няття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській області від 14.01.2022 № 00139 внесе-
но зміни до наказу Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Харківській області від 02.12.2021 № 01746 
«Про прий няття рішення про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна – група нежитлових приміщень 
(колишнє сховище № 77603) загальною площею 104,5 м2», а 
саме: назва об’єкта малої приватизації викладена в такій ре-
дакції – «нежитлові приміщення підвалу №№9-002÷9-009 в літ. 
«13-1-3» загальною площею 104,5 м2 за адресою: м. Харків, пр-т 
Московський, 199».

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прий няття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській області від 14.01.2022 № 00140 внесе-
но зміни до наказу Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Харківській області від 02.12.2021 № 01748 «Про 
прий няття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – група нежитлових приміщень (колишнє схови-
ще № 77604) загальною площею 152,0 м2», а саме: назва об’єкта 
малої приватизації викладена в такій редакції – «нежитлові примі-
щення підвалу №№27-002÷27-022 в літ. «1И-7» загальною площею 
152,0 м2 за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 199».

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прий няття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській області від 14.01.2022 № 00141 внесе-
но зміни до наказу Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Харківській області від 02.12.2021 № 01749 
«Про прий няття рішення про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна – група нежитлових приміщень 
(колишнє сховище № 77580) загальною площею 242,6 м2», а 
саме: назва об’єкта малої приватизації викладена в такій ре-
дакції – «нежитлові приміщення підвалу №№8-002÷8-027 в літ. 
«1-Е-1-12» загальною площею 242,6 м2 за адресою: м. Харків, 
пр-т Московський, 199».

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прий няття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській області від 14.01.2022 № 00142 внесе-
но зміни до наказу Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Харківській області від 02.12.2021 № 01747 
«Про прий няття рішення про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна – група нежитлових приміщень (ко-
лишнє сховище № 77601) загальною площею 134,7 м2», а саме: 
назва об’єкта малої приватизації викладена в такій редакції – 
«нежитлові приміщення підвалу №№10-002÷10-014 в літ. «1-Е-
1-12» загальною площею 134,7 м2 за адресою: м. Харків, пр-т 
Московський, 199».


