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мала приватизація

приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною
площею 120,2 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум,
вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 105 332,40 грн (сто п’ять
тисяч триста тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 17 555,40 грн (сімнадцять тисяч
п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною
площею 41,9 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум,
вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 38 132,40 грн (тридцять
вісім тисяч сто тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 6 355,40 грн (шість тисяч триста
п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт державної власності, окреме майно – комплекс будівель та споруд з обладнанням за адресою: Черкаська обл, Черкаський р-н (Чигиринський р-н), с. Рацеве, вул. Портова, 13 приватизовано
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Чигиринська аграрна компанія»
(код за ЄДРПОУ 02779039), яке визнано переможцем електронного аукціону № UA-PS-2021-10-20000003-1, що був призначений на 19 листопада 2021 року. Ціна продажу становить 9 333 333,32 грн
(дев’ять мільйонів триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 32 копійки), у тому числі
ПДВ – 1 555 555,55 грн. (один мільойн п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень
55 копійок).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570
(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01

Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
розташування площа (м2)
номер
використання
Комп Дніпропе
–
1861260012110
–
лекс тровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Коломой
цівська, 25
Назва

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
комунальної власності
Об’єкт незавершеного будівництва – будівля пральні 1000 кг білизни з сміттєспалювальною
піччю за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж. Приватизовано фізичною
особою – Нискогузом Павлом Юрійовичем.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 840 001,20 грн (вісімсот сорок тисяч одна гривня 20
копійок), у тому числі ПДВ – 140 000,20 грн (сто сорок тисяч гривень 20 копійок).

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

результати продажу об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018

України

державного майна

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: структурний підрозділ державного підприємства
«Управління справами Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія).
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.
Дніпропетровська філія є відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства
«Управління справами Фонду державного майна України» без права юридичної особи.
Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу: 44063185.
Середньооблікова чисельність працівників – 1.
Основним видом діяльності згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємств та громадських формувань є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) – відсутній (фінансово-господарська діяльність не
ведеться).
Активи об’єкта приватизації: майно єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш» (будівлі, споруди, обладнання та устаткування промислового призначення), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул Коломойцівська, 25,
яке передано на баланс структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія). Балансова вартість активів становить
75 612 843,00 грн.

Форма власності
та власник
Держава в особі Регіо
нального відділення
Фонду державного май
на України по Дніпропе
тровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Відомості
про складові частини об’єкта нерухомого майна
Назва складової частини об’єкта нерухомого майна
Загальна площа (м2)
будівля, СБК
5 619,2
головний корпус
30 179,6
склад матеріалів
1 815,5
склад металу
2 357,4
їдальня
2 903,3
насосна станція
65,0
компресорна
239,2
пральня
943,0
котельня
154,9
дільниця СТО
1 110,5
гараж-стоянка
556,5
склад ПММ
24,4
адміністративна будівля (незавершене будівництво)
готовність 88%
будівля їдальні (незавершене будівництво)
готовність 63%
зварювальна лабораторія (незавершене будівництво)
готовність 87%
блок очистки (незавершене будівництво)
готовність 87%
допоміжне приміщення (незавершене будівництво)
готовність 90%
прийомна камера (незавершене будівництво)
готовність 87%
малярне відділення (незавершене будівництво)
готовність 87%
газорегуляторний пункт (незавершене будівництво)
готовність 87%
склад для зберігання лаків та фарб (незавершене будівництво)
готовність 87%
кислородна накопичувальна (незавершене будівництво)
готовність 87%
вентиляційна градирня (незавершене будівництво)
готовність 60%
блок відстійників № 1 (незавершене будівництво)
готовність 56%
блок відстійників № 2 (незавершене будівництво)
готовність 56%
залізничні шляхи
7 800,8
внутрішньо майданчикові автодороги
6 714,0
огорожа № 1-7
Крім того, до складу об’єкта входить: 10 інвентарних одиниць колісних транспортних засобів
(оригінали технічної документації на транспортні засоби відсутні, в наявності лише копії на 9 одиниць
транспортних засобів) та 1 027 інвентарних одиниць обладнання й інвентарю.
Відомості
про земельні ділянки

Назва

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж єдиного майнового комплексу –
структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного
реєстру речових прав
на нерухоме майно про
реєстрацію права влас
ності від 27.06.2019 ін
дексний № 172032134

Земельна
ділянка
Земельна
ділянка

Площа
Адреса
земельної
розташування ділянки
(м2)
Дніпропе
тровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Коломой
цівська, 25

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

154 448

Форма власності,
підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Комунальна власність
Територіальної гро
мади м. Кривого Рога
в особі Криворізької
міської ради

1211000000:04:432:0007 Для розміщення та експлу
атації основних, підсобних
85 646
1211000000:04:432:0003 і допоміжних будівель та
споруд підприємств пере
робної, машинобудівної та
іншої промисловості
Право користування земельними ділянками за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25 структурним підрозділом державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія) не оформлювалось.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: господарська діяльність не здійснюється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Коломойцівська, 25, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу
або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви
про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником
всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 75 612 843,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 806 421,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37 806 421,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 561 284,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 780 642,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 780 642,15 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25, зобов’язаний з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити дотримання
вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти
років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, 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 місцем розташування об’єкта за попередньою
домовленістю з представником організатора аукціону.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ 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, (056) 744-11-41.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.01.2022 № 12/01-12-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-12-000005-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 756 128,43 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 378 064,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 378 064,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу у складі:
будівля пожежної частини літ. А-1-2; сарай літ. Б; сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г; замощення І;
паркан 1 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41а, що перебуває
на балансі 3 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України
у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 38255196)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс у складі: будівля пожежної частини літ. А-1-2; сарай літ. Б;
сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г; замощення І; паркан 1.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: 3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України
у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 38255196). Адреса: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська,
38. Телефони: (0564) 92-82-22, (0564) 92-82-23.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування

Назва
Комплекс у складі:
будівля пожежної частини
літ. А-1-2;
сарай літ. Б;
сарай-гараж літ. В;
сарай літ. Г;
замощення І;
паркан 1

Дніпро
петров
ська обл.,
м. Кри
вий Ріг,
вул. Геть
манська,
41а*

Загальна площа (м2)
–
891,6

Реєстраційний Функціональне ви- Підстава виникнення права
номер
користання
власності
1224182112110

площа основи – 15,5 м2
площа основи – 70,0 м2
площа основи – 38,7 м2
1 044
245,3

1274.2 Будівлі мілі
цейських та пожеж
них служб;
1252.9 Склади та
сховища інші;
2421.1 Огородження

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права
власності від 13.04.2017 ін
дексний номер 84983122 на
підставі свідоцтва про право
власності на нерухоме майно
від 13.12.2012 серія САЕ
№863022

Форма
власності
та власник
Державна, в
особі Дер
жавної служ
би України з
надзвичай
них ситуацій,
код ЄДРПОУ
38516849

* Згідно з розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 19.05.2016 № Р-223/0/3-216 «Про перейменування топонімів у населених пунктах області» вулицю Іллічівську змінено на вулицю Гетьманську.
Опис об’єкта – комплекс у складі: будівля пожежної частини літ. А-1-2; сарай літ. Б; сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г; замощення І; паркан 1, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41а. Будівля
пожежної частини має п’ять поверхів, фундамент під будівлею кам’яний, стіни цегляні, дах – шиферний, має пошкодження.
Будівля потребує ремонту. Сараї літ. Б, літ. Г – цегляні, сарай-гараж – з бетонних блоків. До будівлі підведено електропостачання, вода, каналізація, газ. Паркан – металева сітка, замощення – асфальт по щебеню.

Земельна ділянка

Назва

Відомості
про земельну ділянку
Адреса
розташування
Дніпропе
тровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Гетьман
ська (Іллічів
ська), 41

Площа
Кадастровий номер
земельної
земельної ділянки
ділянки (м2)
3 283
1211000000:06:208:0015

Цільове
призначення
земельної ділянки
03.14 – для розмі
щення та постійної
діяльності органів і
підрозділів ДСНС

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Державна, в особі Дніпропетровської обласної державної адмініст
рації, код ЄДРПОУ 00022467. Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
12.03.2020, індексний номер 203845009.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 12.03.2020, індексний номер
203850472 (правокористувач: 3 Державний пожежно-рятувальний
загін Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській об
ласті, код за ЄДРПОУ 38255196).
Державний акт на право постійного користування від 25.12.2007
серія ЯЯ № 040289.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
14.01.2019 № НВ-1207084392019.
Обмеження та обтяження – відсутні

Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 21 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

26 січня 2022 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація комплексу у складі: будівля пожежної частини літ. А-1-2; сарай літ. Б; сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г; замощення І; паркан 1 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 41а здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 147 764,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 882,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73 882,10 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 14 776,42 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 388,21 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 388,21 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна 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 електронних майданчиків гарантійних внесків:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна 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 електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 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, тел. (056) 744-11-41.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта за попередньою
домовленістю з представником організатора аукціону.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.01.2022 № 12/01-11-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-19-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 477,64 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 738,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 738,82 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі пошти інв. № 36
загальною площею 65,1 м2 за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н,
с. Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля пошти інв. № 36 загальною площею 65,1 м2.
Місцезнаходження: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування
Будівля пошти інв. Донецька обл.,
№ 36 загальною Слов’янський р-н,
площею 65,1 м2
с. Новомиколаївка,
вул. Молодіжна, 23а
Назва

Загальна
площа (м2)
65,1

Реєстраційний
Функціональне
номер
призначення
2161660214242 1220.9 Будівлі для
конторських та
адміністративних
цілей інші

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності
від 07.09.2020 № 222924061

Форма власності
та власник
Державна, Фонд
Державного майна
України, код за
ЄДРПОУ 00032945

До складу об’єкта приватизації входять: одноповерхова окремо розташована будівля пошти літ. А1 та тамбур літ. а 2, загальною площею 65,1 м2 (площею забудови 85,4 м2).
Висота приміщень будівлі пошти – 3,0 м, висота тамбура – 2,8 м. Фундамент будівлі – бутобетон; стіни – цегла; покрівля –
шиферна; перекриття – дерев’яні; внутрішнє оздоблення – штукатурка, фарбування; підлога – дерев’яна; комунікації відсутні.
Будівля пошти не експлуатується, знаходиться в занедбаному стані, технічний стан незадовільний.
Об’єкт приватизації розташований в серединній частині села Новомиколаївка на вул. Молодіжна, 23а. Об’єкти соціальної
інфраструктури знаходяться у пішій доступності. Кількість мешканців села Новомиколаївка – близько 859 осіб.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аук
ціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 26900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 13450,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13450,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2690,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1345,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1345,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації
зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях витрати, понесені регіональним відділенням на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення
оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі пошти інв. № 36 загальною площею 65,1 м2 за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Донецькій та Луганській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) у сумі 3990,00 (три тисячі
дев’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) гривень (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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
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
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відомості
приватизації

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях,
адреса: 61057, 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, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа: Гніденко Валентина Олександрівна – головний спеціаліст відділу приватизації та постприватизаційного
контролю Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, тел. (057) 700-0314, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 18.01.2022 № 00027.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000004-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 269,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 134,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 134,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі телефонної станції літ. А-1
загальною площею 91,9 м2 за адресою: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Урожайне,
вул. Поштова, 1, що перебуває на балансі ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля телефонної станції літ. А-1
загальною площею 91,9 м2.
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Урожайне, вул. Поштова, 1.
Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759), адреса: 85551, Донецька обл.,
Великоновосілківський р-н, с. Урожайне, вул. Центральна, 23; тел. (06243) 94-8-42.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування
Будівля
Донецька обл., Ве
телефонної ликоновосілківський
станції літ. р-н, с. Урожайне,
А-1
вул. Поштова, 1
Назва

Загальна
Реєстраційний
Функціональне
площа (м2)
номер
призначення
91,9
1770914214212 1241.7 Будівлі центрів
радіо- та телевезійного
мовлення, телефонних
станцій, телекомунікацій
них центрів та т. ін.

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності
від 01.03.2019 № 158160727

Форма власності
та власник
Державна, Фонд дер
жавного майна Укра
їни (код за ЄДРПОУ
00032945)

Об’єкт приватизації: одноповерхова окремо розташована виробнича будівля літ.А-1 площею 91,9 м2. Рік побудови – 1968.
Висота приміщень – 2,62 м. Фундамент будівлі – бутовий камінь; стіни – шлакоблок, зверху нанесена штукатурка; перекриття
дерев’яне; покрівля шиферна; двері, вікна – дерев’яні, підлога – бетонна, дощата. Фізичний знос будівлі становить 39,4 %.
Будівля тривалий час за цільовим призначенням не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 60700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 30350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30350,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6070,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3035,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3035,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації
зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях витрати, понесені регіональним відділенням на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення
оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі телефонної станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 за адресою: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Урожайне, вул. Поштова, 1, на рахунок Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Донецькій та Луганській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) у сумі 3990,00
(три тисячі дев’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) гривень (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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код:
KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Урожайне, вул. Поштова, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях,
адреса:61057, Харківська область, 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, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа: Гніденко Валентина Олександрівна – головний спеціаліст відділу приватизації та постприватизаційного контролю Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, тел. (057)
700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 18.01.2022 № 00026.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-05-29-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 607,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 303,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 303,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Азовський судноремонтний завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський
судноремонтний завод».
Місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, 2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 42168403.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 85 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до ЄДРПОУ є будування суден і плавучих конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (КВЕД 33.15).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 міс. 2021 р. 2416,7 тис. грн, у тому числі експортної – .
Основна номенклатура продукції: забезпечення доступу до причалів, роботи з перевантаження експортних, транзитних,
імпортних та внутрішніх вантажів.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період

Загальний дохід, тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 місяців 2021 р.

0,0
0,0
0,0
3002,1

0,0
0,0
0,0
2416,7

Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та останній звітний період
№
Показники
з/п
1. Активи (форма № 1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
1.2 Оборотні активи
1.2.1 запаси
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок
1125+1130+1135+1140+1145+1155)
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165)
1.2.4 Витрати майбутніх періодів
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190)
2. Пасиви
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
2.3
2.3.1

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12,0
2,4
0,0
0,0
2,4
0,0
9,6
0,0
0,0

12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0

9 міс.
2021 р.
245650,6
244 824,7
0,0
550,5
244 274,2
0,0
825,9
106,6
72,5

0,0
–
–
0,0
0,0
0,0

0,0
9,6
–
12,0
3,6
0,0

0.0
12,0
–
12,0
3,6
0,0

391,9
109,1
145,8
245650,6
237086,2
729,9

8,4
8,4

8,4
8,4

7834,5
7834,5

–
–
–
–
–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0

–
–
–
–
–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
25,0
0,0

–
–
–
–
–
3002,1
2894,4
107,7
0,0
0,0
-18219,3
-710,5
0,0
0,0
-14094,4
-3414,4
0,0
-15217,2
85
704,0
8282,6

2018 р.

Поточні зобов’язання, в тому числі:
тис. грн
0,0
поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 –
тис. грн
0,0
1665 – 1670)
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
0,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн
0,0
3.2 Інші операційні доходи
тис. грн
0,0
3.3 Інші фінансові доходи
тис. грн
0,0
3.4 Інші доходи
тис. грн
0,0
4. Витрати всього, в тому числі:
тис. грн
0,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн
0,0
4.2 Адміністративні витрати
тис. грн
0,0
4.3 Витрати на збут
тис. грн
0,0
4.4 Інші операційні витрати
тис. грн
0,0
4.5 Інші витрати
тис. грн
0,0
4.6 Витрати(дохід) з податку на прибуток
тис. грн
0,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,тис. грн
0,0
6. Середня кількість всіх працівників
осіб
0
7. Фонд оплати праці усіх працівників
тис. грн
0,0
8. Середньомісячна заробітна плата
грн
0,0
Станом на 30.09.2021:
прострочена кредиторська заборгованість – 0 тис. грн;
поточна кредиторська заборгованість – 7 834,5 тис. грн, у тому числі:
заборгованість із заробітної плати – 3 586,5 тис. грн;
податки із заробітної плати (НДФЛ, (військовий збір) – 877,1 тис. грн;
розрахунки по ПДВ – 140,5 тис. грн;
розрахунки по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню – 986,3 тис. грн;
розрахунки з постачальниками та підрядниками – 1 641,9 тис. грн;
заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
туристичний збір – відсутня;
фінансова допомога – відсутня;
інша кредиторська заборгованість – 602,2 тис. грн.
Відомості про об’єкти (нерухоме майно),
що входять до складу єдиного майнового комплексу
Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)

Будівля ливарного цеху Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

5387,4

Склад ремонтномеханічного цеху

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

493,2

Гараж внутрішньоза
водського транспорту
із ЗБ ЕС

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

1946,4

Будівля гальванічної
ділянки

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

11585,8

Виробничий будинок з
господарськими (допо
міжними) будівлями та
спорудами
Виробничий будинок з
господарськими (допо
міжними) будівлями та
спорудами
Будівля радіоелектро
монтажного цеху

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 24

5015,1

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

4533,9

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

510,9

Будівля навчальновиробничого цеху

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

666,3

Будівля кисневої насо Донецька область,
сної станції
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

652

Адміністративна будів Донецька область,
ля, будівля теплотех м. Маріуполь, проспект
нічної лабораторії
Луніна, буд. 28

1156,4

2019 р. 2020 р

Функціо
Підстава виникнення
нальне вико
права власності
ристання
2476825914140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
26.11.2021 № 286938277
2459412114140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
20.09.2021 № 275624858
2475341314140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
08.11.2021 № 283500773
2461540114140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
22.09.2021 № 276056914
2475476714140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
08.11.2021 № 283487268
2475159414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
05.11.2021 № 283201139
2459114714140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
10.11.2021 № 283930471
2476772814140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
11.10.2021 № 279078666
2459233414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
20.09.2021 № 275593774
2471128414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
04.10.2021 № 277956035
Реєстраційний
номер

Форма власності
та власник
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України


26 січня 2022 року

4

відомості
приватизації

Продовження таблиці
Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

2688

Склад паливноДонецька область,
мастильних матеріалів м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

70,6

Склад москательний

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

613,2

Склад біля кисневої
станції

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

882,1

Лісосушарка 3-х ка
мерна

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

526

Будівля первісної об
робки деревини

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

943,9

Сховище солі

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

122,8

Будівля парокотельної Донецька область,
заводу
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

1318,1

Блок підстанції й комп Донецька область,
ресорна
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

228,3

Стоянка-гараж крита

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

762,6

Естакада крита кранова Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

6557,2

Назва
Центральний склад і
компресорна

Вбиральня

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

6,1

Будівля радіоелек
тромонтажного цеху з
конторою

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

1345,4

Прохідна заводу № 2

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

291,8

Будівля механічного
цеху з побутовими
приміщеннями

Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

7865,2

Теплиця зимова
грунтова

Донецька область,
м. Маріуполь, вулиця
Морських Десантників,
буд. 1а
Донецька область,
Маріупольський р.,
с. Білосарайська Коса,
вул. Безуха, буд. 1
Донецька область,
м. Маріуполь, проспект
Луніна, буд. 2

1922,7

База відпочинку
«Дружба»
Будівля заводо
управління

4195,2

7486,3

Функціо
Реєстраційний
Підстава виникнення
нальне вико
номер
права власності
ристання
2475403814140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
09.11.2021 № 283690321
2475433414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
08.10.2021 № 278831237
2461649614140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
09.11.2021 № 283677968
2461206914140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
22.09.2021 № 275993903
2476799814140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
11.10.2021 № 279084267
2461456414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
10.11.2021 № 283935261
2459276914140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
20.09.2021 № 275601881
2476850414140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
18.11.2021 № 285465085
2475369114140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
08.10.2021 № 278817560
2459442314140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
02.11.2021 № 282485966
2459204314140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
20.09.2021 № 275588350
2513666014140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
23.11.2021 № 286295539
2461379214140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
02.11.2021 № 282490255
2461263714140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
22.09.2021 № 276005589
2461478814140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
22.09.2021 № 276045936
2461396614140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
10.11.2021 № 283999935
2471230814140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
10.11.2021 № 283871808
2475298614140 Нежитлова Витяг з Державного реєстру речо
нерухомість вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
23.11.2021 № 286280701

Форма власності
та власник

№
з/п

Державна, Фонд
державного майна
України

41
42
43
44
45

Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України

Назва
Земельна Земельна
ділянка
ділянка

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

1423984400:02:000:4296 07.01 Для будівництва
та обслуговування
об’єктів рекреаційного
призначення
1423984400:02:000:4297 07.01 Для будівництва
та обслуговування
об’єктів рекреаційного
призначення

Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України
Державна, Фонд
державного майна
України

Форма власності, підстава на право користування зе
мельною ділянкою, інформація про обтяження
Комунальна, власник – територіальна громада
Мелекінської сільської ради; орендар – ТОВ «СРЗ»,
код ЄДРПОУ: 32183383, строк дії договору оренди:
29.10.2059, з правом пролонгації
Комунальна, власник – територіальна громада
Мелекінської сільської ради; орендар – ТОВ «СРЗ»,
код ЄДРПОУ: 32183383, строк дії договору оренди:
29.10.2059, з правом пролонгації

Земельні ділянки в користування та/або у власність ДП «АСРЗ» не передавались, технічна документація на них не розроблялась.

Відомості про рухоме майно,
що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП «АСРЗ»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус,
літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, інше) чи вид спецтехніки
(бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, ескаватор, вагон, тощо)
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Автокран
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Вантажний автомобіль
Автомобіль
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автомобіль
Вантажний автомобіль
А/САМОСКИД
А/САМОСКИД
Легковий автомобіль
Вантажний автомобіль
Вантажний автомобіль
Легковий автомобіль
Легковий автомобіль
Вантажний автомобіль
Вантажний автомобіль
Транспортний засіб
Транспортний засіб
Транспортний засіб
Потяг
Потяг
Потяг
Катер
Тягач
Напівпричіп-цистерна
Напівпричіп-цистерна
Напівпричіп
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Рік випуску

Марка та модель транспортного
засобу/спецтехніки

Напівпричіп
Напівпричіп
Автобус
Легковий автомобіль
Самоскид

2002
2002
1994
1998
1990

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Навантажувач
Моторолер
Платформа
Трактор
Візок
Візок
Судно
Візок
Візок
Візок
Вантажний автомобіль
Вантажний автомобіль
Вантажний автомобіль
Легковий автомобіль
Вантажний автомобіль
Вантажний автомобіль
Автобус
Автобус
Автобус
Судно
Судно
Судно
Спецтехніка
Судно
Моторолер
Трактор
Платформа
Спецтехніка
Спецтехніка

2002
1989
1964
1986
1992
1992
1955
1981
1980
1983
2000
1988
1991
2001
1995
1991
1993
1993
1995
2003
1989
2001
2001
1970
1989
1987
1964
1965
1965

75
76
77

Спецтехніка
Спецтехніка
Спецтехніка

1965
2001
2001

Напівпричіп борт. ОДАЗ 9370-90. Інв. 60518
Напівпричіп борт. МАЗ 93801. Інв. 60520
Мікроавтобус «ХЮНДАЙ» 264-75 ЕВ. Інв. 60481
Автом. Тойота Ленд Крауз. 022-32ЕО. Інв. 60491
Автомобіль-самоскид САЗ 3507 АН5109ОМ. Інв.
60450
Автонавантажувач «Тойота» г/п 4 т. Інв. 60523
Моторолер вантажний «Мураха». Інв. 04282
Платформа в/п 60 т. Інв. 04022
Трактор Т25. Інв. 00797
Візок з електроприводом. Інв. 60467
Візок з електроприводом. Інв. 60466
Яхта «Альбатрос». Інв. 04005
Візок передавальний електричний г/п 2 т. Інв. 04193
Візок пересувний тпп 3 тн. Інв. 04188
Візок рейковий г/п 10 Т. Інв. 04208
Автомобіль ЗИЛ 5301Т0 079-52 ЕВ. Інв. 60495
Автомобіль ЗІЛ-130 АН5103ОМ. Інв. 04272
Автомобіль КАМАЗ-тягач 193-46 ЕВ. Інв. 60453
ВАЗ-21070 АН5108ОМ. Інв. 60502
Кран автомобільний КС-4574 416-20 ЕВ Інв. 13867
Машина вакуумна ГАЗ-53 67-73 ДОЦ. Інв. 60454
Мікроавтобус «ТОЙОТА» 219-11 ЕВ. Інв. 60478
Мікроавтобус «ТОЙОТА» 219-12 ЕВ. Інв. 60479
Мікроавтобус «ТОЙОТА» 956-92 ЕВ. Інв. 60487
Теплохід «Н. Морозов»/ «Ільїн» Б/У. Інв. 60526
Катер буксир. «П. Галактионов». Інв. 04289
Теплохід «Федір Мокряк». Інв. 60500
Зачисна станція. Інв. 60501
Кран плавучий Астрахань-5. Інв. 02193
Моторолер вантажний «Мураха 2М-01». Інв.04283
Трактор Т25А3. Інв.00802
Платформа в/п 60 т. Інв. 04013
Понтон. Інв. 04087
Понтон. Частина Плавпричалу № 2 ГТС компл. ГТС
док. Господарства. Інв. 04085
Плавуча майстерня. Інв. 02389
Плавмайстерня З/Б № 717. Інв. 60514
Плавмайстерня № 627. Інв. 60513

Державна, Фонд
державного майна
України

Відомості про земельні ділянки
Площа зе
мельної ді
лянки (га)
Донецька область, Ман
1,1215
гушський р-н, с. Біло
сарайська Коса, вулиця
Безуха, буд. 1
Донецька область, Ман
2,4073
гушський р-н, с. Біло
сарайська Коса, вулиця
Безуха, буд. 1
Адреса
розташування

Продовження таблиці
Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус,
літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, інше) чи вид спецтехніки
(бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, ескаватор, вагон, тощо)

Рік випуску

Марка та модель транспортного
засобу/спецтехніки

1989
1989
1993
1995
1995
1998
2000
1987
2001
2001
2004
1991
1993
2000
1988
1995
1995
1995
2003
1990
1993
1989
1998
1998
1972
1994
1994
1988
1969
1974
1972
1973
2002
2000
1970
1988
2002
2002
1999
2002

Автонавантажувач. Інв.13055
Автонавантажувач ДВ-1788-33-20. Інв.13070
Автонавантажувач 1792. Інв.13692
Автонавантажувач «Рекорд-3». Інв. 13857
Автонавантажувач «Линде» 16 ТН. Інв. 13873
Автонавантажувач дизельний Г-П 5т. Інв.14032
Автонавантажувач «Балканкар». Інв.14136
Автокран КС-3577 015-60 ЕВ. Інв. 12879
Автонавантажувач «Балканар» ДВ 1792. Інв. 14145
Автонавантажувач «Кальмар». Інв. 14171
Автонавантажувач Катерпіллер. Інв. 40203
Автонавантажувач МОД. 40814 м. Львів. Інв. 60456
Автомобіль КРАЗ 250 БОРТ. АН5106ОМ. Інв. 60474
ГАЗ-2752 «СОБОЛЬ» 079-30 ЕВ. Інв. 14095
ПАЗ-672 193-21 ЕВ. Інв. 04276
«ИКАРУС» 193-24 ЕВ. Інв. 60486
«ИКАРУС» 193-20 ЕВ. Інв. 60483
«ИКАРУС» 193-19 ЕВ. Інв. 60484
ТОЙОТА НI ACE 079-89 ЕН. Інв. 60525
«ТАТРА 815-2» ГР.САМ.97-90 ДОФ. Інв. 60436
КРАЗ-256Б АН5107ОМ. Інв. 60475
ЗІЛ-ММ3-450 76-60 ДОФ. Інв. 04278
ГАЗ-3110 219-09ЕВ. Інв. 60494
ГАЗ-3110 219-10 ЕВ. Інв. 60493
ЗІЛ-130. Інв.04246
«ХЮНДАЙ-СОНАТА» 219-13 ЕВ. Інв. 60480
«ХЮНДАЙ» 161-85 ЕВ. Інв. 60482
ГАЗ-53 72-47 ДОФ. Інв. 04275
ГАЗ-53 193-47 ЕВ. Інв. 04059
Автомобіль з радіостанцією Р-820М. Інв. 10700
Автомобіль Газ-69 з радіостанцією Р-405. Інв. 02752
Автомобіль Газ-63 з радіостанцією Р-104. Інв. 10003
Тепловоз маневровий ТГМ 23Б. Інв. 60521
Тепловоз маневровий ТГМ-4. Інв. 14070
Тепловоз ТГМ-1. Інв. 04082
Катер робочий портовий «Кальмиус». Інв.04273
Тягач «VOLVO F 12» АН4946ОМ. Інв. 60517
Напівпричіп-цистерна ППЦ 28. Інв. 60522
Напівпричіп-Цистерна ДЕ 40-33. Інв. 60497
Напівпричіп контейн. СН 40/32 АН7599ХМ. Інв. 60519

Перелік майна,
яке передане в оренду
№
з/п

Орендар

Назва об’єкта оренди

Орендована
площа (м2)

Військова Портові споруди ДП «Азовський
Не застосову
частина
судноремонтний завод»:морський ється
1472
причал № 3 (ГТС-353) інв. № 00136,
морський причал № 4 (ГТС-354) інв.
№ 00136

Цільове призначення оренди
Розміщення бюджетної устано
ви, яка утримується за рахунок
державного бюджету (військова
частина 1472)

Орендна плата
Реквізити договору
за 1 м2 на місяць
оренди та термін його дії
без ПДВ (грн)
Договір оренди
Річна орендна
№ 0377Д/2021/99-21
плата – 1 грн без
від 28.07.2021. 5 років з ПДВ
дати набрання чинності
цим договором

Підприємство не веде господарську діяльність, пов’язану із викидами та скидами забруднюючих речовин.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
Причал № 6 (ГТС-356), причал № 8 (ГТС-358), причал № 9 (ГТС-359), інв. № 00139;
Набережна судоремонтна низьководна, інв. № 00134;
Набережна судоремонтна напівукісна, інв. № 00137;
Причал № 1(ГТС-351), причал № 2 (ГТС-352), інв. № 00135;
Причал № 3(ГТС-353), причал № 4 (ГТС-354), інв. № 00136;
Причал № 5 (ГТС-355), інв. № 00164;
Причал № 7 (ГТС-357), інв. № 12678;
Сховище. Будівля – об’єкт 1-2, вул. Портова,1, інв. № 00003;
Сховище. Навчальний пункт1-3, інв. № 00054;
Збірник законодавства. Гражд. кодекс – 2 т. Збірник. Итог – 5 од.;
Література бібліотечного фонду. Итог 24 126 од.;
Междунар. кодекс по охране судов и порт. (російська);
Правила приема сточных вод предприятий (російська);
Сборник норм. документов в кисл. пром-ти (російська) 2 од;
Систем. сборник док. Ир100орган. природ. охр. (російська);
Тел. адр. справ. «Мор.речн.экспад и смеж.п» (російська) 4 од.;
Котлован під док 3. Інв. 00153;
Котлован під плавдок (ГТС-5093). Інв. 00171;
Пірс для швартування плавпричалу № 1 (ГТС-5016). Інв. 00138;
Мережі житлового будинку. Інв. 12668;
Причал плавмайстерні БТО. Інв. 12745;
Плавпричал 52-МС-1 з 3-х понтонів. Частина Плавпричалу № 1 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв. 60488;
Плавпричал 3-х секційний. Частина Плавпричалу № 1-2 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв. 04135;
Плавпричал ПРП 52-МС-1. Частина плавпричалу № 1 компл. гідротехн. споруд докового господар Інв. 60469;
Плавпричал ПРП-52М-С № 16. Частина Плавпричалу № 1 ГТС компл. ГТС док. Інв. 04190;
Понтон ПРП 52-МС-1. Частина Плавпричалу № 1 ГТС компл. ГТС док Інв. 60485;
Понтон. Частина Плавпричалу № 1 ГТС компл. ГТС док. Інв. 04192;
ПРИЧАЛ ПЛАВУЧИЙ «ПРП-52-МС». Частина Плавпричалу № 1-2 ГТС компл. ГТС докового госп. Інв. 60503.
До складу єдиного майнового комплексу входить об’єкт культурної спадщини місцевого значення – «Пам’ятник воїнам
заводчанам»(охоронний номер 343) , який взято на державний облік відповідно до Рішення виконкому Донецької обласної
ради депутатів трудящих № 724 від 17.12.1969, департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради
виступає органом охорони даного об’єкта.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятками,
можуть бути відчужені за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.
На запит регіонального відділення Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради листом від
11.01.2022 № 42.5-572-42.5.1 повідомив, що не заперечує проти приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкта культурної спадщини «Пам’ятник воїнам заводчанам» (охоронний номер 343) у складі ЄМК ДП «Азовський судноремонтний завод».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Азовський судноремонтний завод» здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Азовський судноремонтний завод» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до 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 аукціону зобов’язаний укласти з відповідним
органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку
у складі об’єкта приватизації.
Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача державної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування чи управління іншій особі без
погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.
Відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту покупець зобов’язаний забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником
всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 211 398 320,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 105 699 160,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 105 699 160,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 139 832,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни– 10 569 916,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 569 916,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300 гривень.
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Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Азовський судноремонтний завод» від дати переходу
права власності зобов’язаний забезпечити:
збереження протягом 5 років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації основних видів діяльності: будування суден і плавучих конструкцій (КВЕД 30.11), ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (КВЕД 33.15);
погашення протягом 6 місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та
перед бюджетом, у розмірі, який складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
погашення протягом 6 місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації простроченої кредиторської
заборгованості підприємства в розмірі, який складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним
органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
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 – BNPPARIBASU.S.A. – New York Branch New York, USA. SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00.
Телефон: 067 6243953 Логвіненко Олександр Олександрович, E-mail: gp.asrz@gmail.com. Відповідальна особа: Логвіненко Олександр Олександрович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та
Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта : www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Попова Оксана Вікторівна
тел. (057) 700-03-14, www.spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 24.01.2022 № 00038.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-12-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 113 983,2 грн;
аукціонe із зниженням стартової ціни– 1 056 991,6 грн;
аукц іон у за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 056 991,6 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: лабораторний корпус літ. А, площею 859,5 м2,
склад літ. Б, площею 351,2 м2, гараж літ. В, площею 209,2 м2, огорожа № 1 за адресою: м. Чернівці,
вул. Крижанівського Б., 23-А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. А, площею 859,5 м2,
склад літ. Б, площею 351,2 м2, гараж літ. В, площею 209,2 м2, огорожа № 1.
Місцезнаходження: 58026, м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23-А.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
(код ЄДРПОУ 40416813), адреса: вул. Сторожинецька,115, м. Чернівці, 58004, телефони: (0372) 558377, (0372) 553409.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування
Лаборатор
Чернівець
ний корпус
ка обл.,
літ. А, площею м. Чернівці,
859,5 м2, склад вул. Крижа
літ. Б, площею нівського Б.,
351,2 м2, гараж 23-А
літ. В, площею
209,2 м2, огоро
жа № 1
Назва

Загальна
площа (м2)
1419,9

Реєстраційний Функціональне
номер
використання
846861273101 1263 – будівлі
для лабораторій;
1242.1 – гаражі
наземні;
1252.9 склади та
сховища інші;
999 – інші
об’єкти

Підстава виникнення
права власності
Інформаційна довідка з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав влас
ності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпо
тек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
№286147973 від 23.11.2021, Свідоцтво про право
власності на нерухоме майно , САЕ № 641337
від 16.11.2012, Виконавчий комітет Чернівецької
міської ради, рішення №742/22 від 13.11.2012

Форма власності
та власник
Державна, Дер
жавна служба
України з питань
безпечності хар
чових продуктів та
захисту спожива
чів (код ЄДРПОУ
39924774)

Земельна ділянка окремо не виділена.
Об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25.02.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 702 943,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 851 471,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 851 471,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 170 294,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 85 147,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 85 147,15 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (до 31.12.2021 – 1200,00 гривень).
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був
залучений для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 03.11.2021 №92/127/11), на рахунок органу
приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 5000,00 гривень (п’ять тисяч гривень 00 копійок) 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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
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в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись 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: 58026, м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23-А.
Контактна особа: Цибеногіна Інна Василівна – провідний економіст відділу економічної діяльності управління фінансів
та бухгалтерського обліку Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, телефон (0372)54-60-33,
адреса електронної пошти: info@consumer-cv.ua.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович, телефон для довідок: (0372) 51-86-60, адреса електронної пошти: akciya_77@
spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної 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 Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 17.01.2022 № 8 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: лабораторний корпус літ. А, площею 859,50 м2, склад літ. Б, площею 351,20 м2, гараж літ. В, площею 209,20 м2, огорожа № 1».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 33 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17029,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8514,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8514,70 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – металевих ємностей для газу (газгольдери,
інв. № 79, інв. № 80) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: металеві ємності для газу (газгольдери, інв. № 79, інв. № 80).
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр»
(код ЄДРПОУ 05467694), адреса: 20740, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1, тел. (0472) 38-44-52.
Об’єкт приватизації – металеві ємності для газу (газгольдери, інв. № 79, інв. № 80) в кількості 2 одиниць, які не використовуються за призначенням більше 20 років, знаходяться під відкритим небом, піддаються корозії через негативний вплив
атмосферних явищ, фізичний стан незадовільний.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація металевих ємностей для газу (газгольдери, інв. № 79, інв. № 80) за адресою: Черкаська обл., Черкаський
р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов: 12 052,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 6 026,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 026,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов: 1 205,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 602,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 602,60 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного
року).
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 придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-61.
Контактна особа від балансоутримувача: Музика Дмитро Григорович, начальник юридичного відділу ПрАТ «МалоБузуківський гранітний кар’єр», тел.: 0675695243, електронна адреса: d.muzyka2019@gmail.com.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, телефон для довідок: (0472) 37-26-61, адреса
веб-сайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.
Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-26-61; час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45,
обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Кушнір Ірина Вітеславівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон (0472) 37-26-61.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях від 13.01.2022 № 0021-О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-12-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 120,52 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 60,26 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 60,26 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадського будинку
з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 422,3 м2
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Партизанська, 22,
яке перебуває на балансі СТОВ «Гребінківське» (код за ЄДРПОУ 00861423)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами загальною площею 422,3 м2.
Місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Партизанська, 22.
Назва та контактні дані балансоутримувача: СТОВ «Гребінківське» (код за ЄДРПОУ 00861423); адреса: 08662, Київська обл.,
Васильківський район, смт Гребінки, вул. Партизанська, 19А; тел./факс +380 45 717 1333.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування
Громадський бу Київська обл.,
динок з господар Білоцерківський
ськими (допоміж р-н, смт Гребін
ними) будівлями ки, вул. Парти
та спорудами
занська, 22
Назва

Загальна
площа (м2)
422,3

Реєстраційний Функціональне ви
номер
користання
2224332332214 1220.5 Адмініст
ративно-побутові
будівлі промисло
вих підприємств

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію пра
ва власності від 29.06.2021
№ 263553586

Форма власності
та власник
Державна. Регіональне відді
лення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях (код за
ЄДРПОУ 43173325)

До складу об’єкта приватизації входять:
одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 381,9 м2 з ґанками та підвалом. Рік побудови – 1979.
Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні хвилясті листи, перекриття – з/б панелі, комунікації – відсутні. Стан незадовільний;
одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 25,8 м2. Рік побудови – 1979. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні хвилясті листи, перекриття – з/б панелі, комунікації – відсутні. Стан незадовільний;
одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 14,6 м2. Рік побудови – 1979. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, комунікації – відсутні. Стан ветхий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
Відомості про договори оренди: об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25.02.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 422,3 м2
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Партизанська, 22 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 877 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 438 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 438 500,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 87 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 43 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 43 850,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року –
1 300,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової
ціни у розмірі 5 900,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта необмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем
розташування об’єкта: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Партизанська, 22.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: заступник начальника управління
приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна, тел. +380 44 200 2538, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kievobl.html. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефони для довідок: +380 44 200 2540, +380 44 200 2538.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.01.2022 № 55.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-08-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 770,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 385,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 385,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадського будинку
з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 208,5 м2
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193,
яке перебуває на балансі СТОВ «Гребінківське» (код за ЄДРПОУ 00861423)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами загальною площею 208,5 м2.
Місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193.
Назва та контактні дані балансоутримувача: СТОВ «Гребінківське» (код за ЄДРПОУ 00861423); адреса: 08662, Київська
обл., Васильківський район, смт Гребінки, вул. Партизанська, 19А; тел./факс +380 45 717 1333.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
розташування
площа (м2)
номер
використання
Громадський буди Київська обл.,
208,5
2224356732214 1220.5 Адмі
нок з господар
Білоцерківський
ністративноськими (допоміж р-н, смт Гребінки,
побутові будівлі
ними) будівлями та вул. Святопокров
промислових
спорудами
ська, 193
підприємств
Назва

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права
власності від 24.06.2021
№ 263102597

Форма власності
та власник
Державна. Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Черні
гівській областях (код за ЄДРПОУ
43173325)

До складу об’єкта приватизації входять:
одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. А) з прибудовою (літ. А1) загальною площею 180,0 м2. Рік побудови – 1964.
Фундамент цегляний, стіни цегляні та дощані, покрівля – азбестоцементні хвилясті листи, перекриття дерев’яне, комунікації
відсутні. Стан незадовільний;
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одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. Б) з прибудовою (літ. Б1) загальною площею 28,5 м2. Рік побудови – 1964.
Фундамент цегляний та дощаний, стіни цегляні та дощані, покрівля – азбестоцементні хвилясті листи, перекриття дерев’яне,
комунікації відсутні. Стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
Відомості про договори оренди: об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01.03.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 208,5 м2
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193 здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 390 293,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 195 146,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 195 146,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 39 029,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 514,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 514,65 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року –
1 300,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової
ціни у розмірі 5 900,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта необмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем
розташування об’єкта: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Гребінки, вул. Святопокровська, 193.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: заступник начальника управління
приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна, тел. +380 44 200 2538, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта – http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kievobl.html. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до
13.15. Телефони для довідок: +380 44 200 2540, +380 44 200 2538.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.01.2022 № 56.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-08-000006-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 34 (тридцять чотири) календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 34 (тридцять чотири) календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 902,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 951,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 951,47 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівель та споруд у складі: будинок
(літ. «А») площею 74,8 м2, гаражі для стоянки механізмів і площадка для складання матеріалів (літ. «Б»)
площею 130,3 м2, площадка для стоянки машин та механізмів площею 90,7 м2, огорожа, ворота,
колодязь за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Першотравнева, 1-а,
що перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось (код за ЄДРПОУ 03562263)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди у складі: будинок (літ. «А») площею 74,8 м2, гаражі для
стоянки механізмів і площадка для складання матеріалів (літ. «Б») площею 130,3 м2, площадка для стоянки
машин та механізмів площею 90,7 м2, огорожа, ворота, колодязь.
Місцезнаходження: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Першотравнева, 1-а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось (код за ЄДРПОУ 03562263);
адреса: 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 51 В; тел./факс +38 04563 5-26-41.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна Реєстра Функціо
площа
ційний нальне вико
(м2)
номер
ристання
Будівлі та споруди у складі: будинок (літ. «А») Київська обл., 295,8
22493608 1220.9
2
площею 74,8 м , гаражі для стоянки механізмів Ставищенський
Будівлі для
і площадка для складання матеріалів (літ. «Б») р-н, с. Ясенів
конторських
площею 130,3 м2, площадка для стоянки ма ка, вул. Першо
та адмініст
шин та механізмів площею 90,7 м2, огорожа, травнева, 1-а
ративних
ворота, колодязь
цілей інші
Назва

Адреса
розташування

Підстава виникнення
права власності
Витяг про реєстрацію
права власності на не
рухоме майно 14.03.2008
№ 18093889. Інформа
ційна довідка 17.01.2022
№ 294994059

Форма власності
та власник
Державна. Держава
в особі Державного
комітету України по
водному господар
ству (код за ЄДРПОУ
03562263)

До складу об’єкта приватизації входять:
одноповерхова цегляна нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 74,8 м2. Рік введення в експлуатацію – 1985. Фундамент і цоколь – стрічковий бутобетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові перекриття – залізобетонні
плити; підлога дощата; прорізи – щитові, подвійні; покрівля – азбофанера; інженерне забезпечення – відсутнє. Стан незадовільний;
гаражі для стоянки механізмів і площадка для складання матеріалів (літ. Б) загальною площею 130,3 м2. Рік введення в експлуатацію – 1986. Фундамент і цоколь – стрічковий бутобетонний; стіни цегляні; перегородки – цегляні; міжповерхові перекриття – залізобетонні плити; прорізи щитові; покрівля – азбофанера; інженерне забезпечення – відсутнє. Стан незадовільний;
площадка для стоянки машин та механізмів загальною площею 90,7 м2 (майданчик із залізобетонних плит); огорожа
(матеріал – залізобетоні плити та металева сітка по бетонним стовпам); ворота (металеві); колодязь (залізобетонні кільця 6
одиниць). Рік введення в експлуатацію – 1986. Стан незадовільний.
Відомості
про земельну ділянку

Назва

Адреса розташування

Земельна Київська обл., Ставищен
ділянка
ський р-н, с. Ясенівка,
вул. Першотравнева, 1

Площа
земельної
ділянки (га)
0,4521

Кадастровий
Форма власності, підстава на право
Цільове призначення
номер земель
користування земельною ділянкою,
земельної ділянки
ної ділянки
інформація про обтяження
–
Для обслуговування Державна. Державний акт на право постійного ко
виробничої бази
ристування земельною ділянкою ЯЯ № 143315 від
27.02.2009

Відомості про договори оренди: об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02.03.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 0,21 %
статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський»
1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Племзавод «Яненківський» (далі – ПрАТ «Племзавод
«Яненківський», товариство).
Місцезнаходження: 08470, Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 20597543.
Розмір статутного капіталу товариства: 1 428 820 грн.
hh Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський»
у кількості 12 000 штук акцій, що становить 0,21 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників – 2 особи (станом на 01.10.2021).
Основний вид діяльності за КВЕД:
01.11 – Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур.
Обсяг реалізації продукції
(робіт, послуг)
Період

Загальний дохід, тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2018 рік
2019 рік
2020 рік

1 571
8 288
9 242

1 427
8 144
8 960,6

Експортна продукція відсутня.

Основні показники господарської діяльності
№
з/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5
4.6
5.
6.

Показники
Активи (форма № 1, рядок 1300)
Необоротні активи
Балансова вартість нематеріальних активів
Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
Балансова вартість основних засобів
Довгострокові фінансові інвестиції
Оборотні активи
запаси
сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
гроші (форма № 1, рядок 1165)
Пасиви
Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
Поточні зобов’язання, в тому числі:
поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)
Доходи всього, в тому числі:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Витрати всього, в тому числі:
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,Середня кількість всіх працівників
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Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
осіб

2018 р.

2019 р.

2020 р.

6 052
784
–
–
784
–
5 268
4 341
798
4
6 052
-7 895

7 642
784
–
–
784
–
6 858
5 465
1 347
9
7 642
-6 152
–
13 794
13 794
8 288
8 144
144
–
–
6 545
4 514
280
1633
118
–
–
–
1 743
2

9 278
784,4
–
–
784,4
–
8 493,6
3 576,1
3267,0
15,1
9 278
-4 331
–
13 609
13 609
9 242
8 960,6
281,4
–
–
7 301,2
6 037,9
–
–
1 263,3
–
–
–
1 940,8
2

13 947
13 947
1571
1 427
144
–
–
2 379
1 553
359
365
102

-808
17

Відомості про об’єкт (нерухоме майно).
На балансі ПрАТ «Племзавод «Яненківський» обліковуються такі об’єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, Полого-Яненківська с/рада, а саме: автодорога; ангар; асфальтна
площадка для зерна; бугаятник; зерновий склад; корівник № 2; корівник № 6; корівник № 8; корівник № 9; літній табір; магазин; навіс для сіна; огорожа бугаятника; огорожа складу ПММ; огорожа тракторної бригади; огорожа ферми; пожежне ДЕПО;
санпропускник; свинарник; сепараторний пункт; силососховище (5 шт.); склад ПММ; станок; столярна майстерня; телятник
№ 3; телятник № 4; цистерна. Право власності на об’єкти нерухомого майна не зареєстровано.

Земельна ділянка

Назва

Відомості
про земельні ділянки

Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна Земельна
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка
ділянка

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівель та споруд у складі: будинок (літ. «А») площею 74,8 м2, гаражі для стоянки механізмів і площадка для
складання матеріалів (літ. «Б») площею 130,3 м2, площадка для стоянки машин та механізмів площею 90,7 м2, огорожа, ворота, колодязь за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Першотравнева, 1-а здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 308 090,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 154 045,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 154 045,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 30 809,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 404,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 404,50 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року –
1 300,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової
ціни у розмірі 7 199,00 грн (сім тисяч сто дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем його розташування, звернувшись до балансоутримувача об’єкта приватизації – Регіональ
ного офіса водних ресурсів річки Рось.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Поляков Максим Георгійович –
заступник начальника Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось, тел. +38 04563 5-26-41.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kievobl.html. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефони для довідок: +380 44 200 2540, +380 44 200 2538.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційні покупці можуть перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.01.2022 № 58.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-05-000031-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 080,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 540,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 540,45 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Адреса розташування
Київська обл., ПереяславХмельницький (Бориспіль
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада

Площа земельної ділянки (м2)
1 805 000
(180,5 га)

Київська обл., Переяслав28 479
Хмельницький (Бориспіль
(2,8479 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 480
Хмельницький (Бориспіль
(2,848 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 196
Хмельницький (Бориспіль
(2,8196 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 478
Хмельницький (Бориспіль
(2,8478 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав29 080
Хмельницький (Бориспіль
(2,908 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 628
Хмельницький (Бориспіль
(2,8628 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 422
Хмельницький (Бориспіль
(2,8422 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 477
Хмельницький (Бориспіль
(2,8477 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 421
Хмельницький (Бориспіль
(2,8421 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 641
Хмельницький (Бориспіль
(2,8641га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав27 003
Хмельницький (Бориспіль
(2,7003 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав27 986
Хмельницький (Бориспіль
(2,7986 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 478
Хмельницький (Бориспіль
(2,8478 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 422
Хмельницький (Бориспіль
(2,8422 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 637
Хмельницький (Бориспіль
(2,8637 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 478
Хмельницький (Бориспіль
(2,8478 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 461
Хмельницький (Бориспіль
(2,8461 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 478
Хмельницький (Бориспіль
(2,8478 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 637
Хмельницький (Бориспіль
(2,8637 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав56 944
Хмельницький (Бориспіль
(5,6944 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 686
Хмельницький (Бориспіль
(2,8686 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 637
Хмельницький (Бориспіль
(2,8637 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав28 637
Хмельницький (Бориспіль
(2,8637 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада
Київська обл., Переяслав663 971
Хмельницький (Бориспіль
(66,3971 га)
ський) р-н, Полого-Яненківська
с/рада

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

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

–

Для ведення товарного Право постійного користування земельною
сільськогосподарського ділянкою (в Державному реєстрі речових
виробництва
прав на нерухоме майно внесено земель
ну ділянку 66,3971 га). Державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою серія і номер: 1-КВ № 002290,
виданий 01.03.2001 відповідно до рішення
Полого-Яненківської сільської ради народних
депутатів 24.03.2000
3223385600:09:001:0039 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:005:0043 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:005:0009 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 29.07.2016, строк дії:
виробництва
31.12.2023
3223385600:09:005:0045 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 06.07.2017, строк дії до
виробництва
говору: 7 років
3223385600:08:004:0008 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 07.03.2017, строк дії до
виробництва
говору: 7 років
3223385600:08:004:0007 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 07.03.2017, строк дії до
виробництва
говору: 7 років
3223385600:09:001:0013 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки,
сільськогосподарського договір оренди землі від 07.03.2017, строк
виробництва
дії договору: 7 років
3223385600:09:005:0015 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 01.08.2016, строк дії до
виробництва
говору: 7 років
3223385600:09:001:0022 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:003:0024 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:08:004:0011 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 20.08.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2022
3223385600:09:005:0076 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 29.07.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:005:0034 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:001:0038 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 25.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:002:0044 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 25.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:005:0041 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 25.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:007:0031 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:005:0043 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:002:0002 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:08:004:0003 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:004:0030 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільсько-господарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:002:0003 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:002:0022 Для ведення товарного Право оренди земельної ділянки, договір
сільськогосподарського оренди землі від 19.11.2016, строк дії до
виробництва
говору: 31.12.2023
3223385600:09:008:0002 Для ведення товарного Право постійного користування земельною
сільськогосподарського ділянкою. Державний акт на право постійно
виробництва
го користування земельною ділянкою серія і
номер: 1-КВ № 002290 виданий 01.03.2001

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів,
інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у товариства відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні,
екологічні збори та платежі товариство не сплачує.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25.02.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій у розмірі 12 000 штук простих іменних акцій, що становить 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Яненківський» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету
України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи
перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Абзацом 2 частини 6 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» встановлено, що право
власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після повної сплати ціни продажу разом з неустойкою (у разі її нарахування) за пакет акцій та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.

26 січня 2022 року
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля лабораторії /А-1/
загальною площею 230,4 м2, хлораторна /В-1/ загальною площею 15,6 м2, лідник цегляний /Б/ загальною
площею 46,9 м2, склад цегляний /Г-1/ загальною площею 108,2 м2, виварій /Д- 1/ загальною площею 57,5 м2,
гараж на автомашини /3-1/ загальною площею 91,6 м2, склад горючого /Е/ загальною площею 18,9 м2,
вбиральня /Ж/ загальною площею 2,4 м2, збірний резервуар за адресою: Волинська обл.,
Луцький р-н, м. Горохів, вул. Берестецька, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі:
будівля лабораторії /А-1/ загальною площею 230,4 м2, хлораторна /В-1/ загальною площею 15,6 м2, лідник
цегляний /Б/ загальною площею 46,9 м2, склад цегляний /Г-1/ загальною площею 108,2 м2, виварій /Д- 1/
загальною площею 57,5 м2, гараж на автомашини /3-1/ загальною площею 91,6 м2, склад горючого /Е/
загальною площею 18,9 м2, вбиральня /Ж/ загальною площею 2,4 м2, збірний резервуар (далі – Об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, вул. Берестецька, 7.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Горохівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ
00692452), адреса: Волинська обл., вул. Берестецька, 5, тел. (03379) 228-05.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Будівля
лабораторії
/А-1/
Хлораторна
/В-1/
Лідник це
гляний /Б/
Склад
цегляний
/Г-1
Виварій
/Д- 1/
Гараж на
автомаши
ни /3-1/
Склад го
рючого /Е/
Вбиральня
/Ж/

Адреса
Загальна Реєстрацій- Функціональне
Підстава виникнення
розташування площа м2 ний номер
використання
права власності
Волинська обл.,
230,4
1835943207208 1220.9 Будівлі Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
для конторських прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
та адміністра
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
тивних цілей інші витягу: 167733309 від 23.05.2019)
Волинська обл.,
15,6
1835910407208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167727516 від 23.05.2019)
Волинська обл.,
46,9
1835933607208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167731767 від 23.05.2019)
Волинська обл.,
108,2 1835921507208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167729438 від 23.05.2019)
Волинська обл.,
57,5
1834188807208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167439339 від 21.05.2019)
Волинська обл.,
91,6
1834184107208 1242.1
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Гаражі надземні прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167438368 від 21.05.2019)
Волинська обл.,
18,9
1834192207208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167440064 від 21.05.2019)
Волинська обл.,
2,4
1834180507208 1274.6
Витяг з Державного реєстру речових
Луцький р-н,*
Господарські
прав на нерухоме майно про реєстра
м. Горохів, вул. Бе
будівлі
цію права власності, (індексний номер
рестецька, 7
витягу: 167437632 від 21.05.2019)

Форма власності та власник
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Назва

Адреса
розташування

Земельна
ділянка

Відомості
про земельну ділянку

Волинська обл.,
Луцький р-н,*�������
м. Го
рохів, вул. Берес
тецька, 7

Площа зе
Кадастровий номер
мельної ді
земельної ділянки
лянки (га)
0,8768
0720810100:03:002:0453

Цільове призна
чення земельної
ділянки
03.03 Для об
слуговування
ветлабораторії

Форма власності, підстава на право користування земельною
ділянкою, інформація про обтяження
Державна, право постійного користування земельною ділян
кою, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права, (індексний
номер витягу: 226541290 від 02.10.2020)

* Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX утворено
Луцький р-н у складі, в тому числі, територій Горохівської селищної територіальної громади.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

26 січня 2022 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення дільничої лікарні ветмедицини /А-1/
загальною площею 63,7 м2, приміщення гаража /Б-1/ загальною площею 78 м2, хлів, склад деззасобів
загальною площею 54,4 м2, льох загальною площею 11,4 м2, колодязь за адресою: Волинська обл., Луцький
р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 137а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: приміщення дільничої лікарні
ветмедицини /А-1/ загальною площею 63,7 м2, приміщення гаража /Б-1/ загальною площею 78 м2, хлів,
склад деззасобів загальною площею 54,4 м2, льох загальною площею 11,4 м2, колодязь (далі – Об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 137а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Ківерцівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ
00692481), адреса: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Вишневецького,13, тел. (03365) 211 72.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Приміщен
ня дільничої
лікарні ветме
дицини /А-1/
Приміщення
гаража /Б-1/
Хлів, склад
деззасобів
Льох

Адреса
розташування

Загальна
Реєстраційний Функціональне
плономер
використання
ща м2

Волинська обл.,
Луцький р-н,*
с. Дерно, вул. Не
залежності, 137а
Волинська обл.,
Луцький р-н*,
с. Дерно, вул. Не
залежності, 137а
Волинська обл.,
Луцький р-н,*
с. Дерно, вул. Не
залежності, 137а
Волинська обл.,
Луцький р-н,*
с. Дерно, вул. Не
залежності, 137а

63,7

1839514507218 1220.9 Будівлі
для конторських
та адміністратив
них цілей інші
1833340507218 1242.1 Гаражі
надземні

78

54,4

313546307218 1274.6 Госпо
дарські будівлі

11,4

313409107218 1274.6 Госпо
дарські будівлі

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності, (індексний номер
витягу: 168322465 від 28.05.2019)
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності, (індексний номер
витягу: 167295757 від 21.05.2019)
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності, (індексний номер
витягу: 265351871 від 12.07.2021)
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності, (індексний номер
витягу: 265364668 від 12.07.2021)

Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності хар
чових продуктів та захисту спожи
вачів (код ЄДРПОУ 39924774)

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Відомості
про земельну ділянку
Назва

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 576 243,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 788 121,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 788 121,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 157 624,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 78 812,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 812,15 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати,
понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки Об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
(буде зазначено в договорі купівлі- продажу) у сумі 5 000,00 (п’ять тисяч гривень 00 копійок) гривень (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 розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону ціни продажу Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з дня укладення
договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, вул. Берестецька, 7.
Відповідальна особа балансоутримувача: Швець Оксана Петрівна, тел. (03379) 228-05.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027,
Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної
пошти: ocenka_07@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 Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 17.01.2022 № 12.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000017-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15 762,43 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 881,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 881,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Адреса
розташування

Земельна
ділянка

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 3000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1300 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2022).
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись
до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою:
03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефон для довідок: +38 044 200-25-31; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефон для довідок: +38 044 200 25 31.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – заступник
начальника відділу управління державним майном та корпоративними правами Бріка Тетяна Михайлівна, тел. (044) 200-25-31,
адреса електронної пошти: mіla_32@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 22.12.2021 № 1337.
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-25-000004-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 30,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 15,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Волинська
обл., Луцький
р-н*, с. Дерно,
вул. Незалеж
ності, 137а

Площа зе
мельної ді
лянки (га)
0,62

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

0721882000:01:001:1252 03.03 Для будівництва
та обслуговування буді
вель закладів охорони
здоров’я та соціальної
допомоги (ветеринарної
медецини)

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Право постійного користування земельною ділянкою, Ви
тяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права, (індексний номер
витягу: 177787294 від 16.08.2019). Відомості про обмежен
ня: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної
системи – 0,0041 га та 0,0225 га

* Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX утворено
Луцький р-н у складі, в тому числі, територій Ківерцівської селищної територіальної громади.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 379 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 189 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 189 500,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 37 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 18 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 950,00 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка (80 шт.);
дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50 шт.); комплект ІДК (6 шт.); костюм Л1
(3 шт.); ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 шт.); респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.);
санітарні сумки (4 шт.) за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка (80 шт.);
дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50 шт.); комплект ІДК (6 шт.);
костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 шт.); респіратор (89 шт.);
стовпчики сигнальні (10 шт.); санітарні сумки (4 шт.) (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Володимир-Волинське АТП-10762»
(код за ЄДРПОУ 05461071), адреса: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239, тел. (03342) 22872.
Майно перебуває у задовільному стані, не використовувалось.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11 079,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 5539,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5539,50 грн
(без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1107,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 553,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 553,95 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки
Об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі- продажу) у сумі 2745,76 (дві тисячі сімсот сорок п’ять гривень 76
копійок) гривень (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 розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та
реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239.
Відповідальна особа балансоутримувача: Шимчук Микола Миколайович, тел. (050)5618026.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної
пошти: ocenka_07@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 Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 17.01.2022 № 10.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 110,79 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 55,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 55,40 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. А загальною
площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2
за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський (колишній Великоберезнянський) р-н,
смт Великий Березний, вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. А загальною
площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2.
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський (колишній Великоберезнянський) р-н, смт Великий Березний,
вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45.
Назва та контактні дані балансоутримувача: 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)
Форма
власності
та власник
Група інвентарних об’єктів Закарпатська обл.,
595,37
1638322321208 1220.9 Будівлі Витяг з Державного реєстру речових Державна,
у складі: адмінбудинок – Ужгородський
для контор
прав на нерухоме майно про реєстра Держав
літ. А загальною площею (колишній Велико
ських та адмі цію права власності № 136892214
на служба
458,24 м2, гаражі – літ. Б березнянський) р-н,
ністративних від 07.09.2018, Свідоцтво про право статистики
загальною площею
смт Великий Берез
цілей інші
власності на нерухоме майно, серія
України (код
93,63 м2, кочегарка –
ний, вул. Штефани
ЯЯЯ № 176365, видане виконавчим
за ЄДРПОУ
літ. В загальною площею ка (вул. Радянської
комітетом Великоберез-нянської се 37507880)
43,50 м2
Армії), 45
лищної ради 21.11.2005
До складу об’єкта приватизації входять три одиниці нерухомого майна, побудовані в 1975 році, а саме: двоповерховий
адмінбудинок літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2 та кочегарка – літ. В загальною
площею 43,50 м2. Фундаменти будівель – бутобетонні, стрічкові; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля адмінбудівлі шиферна, гаражів та кочегарки – толь, бітум.
Приміщення першого поверху адмінбудинку площею 233,07 м2 перебувають в хорошому стані, приміщення другого поверху адмінбудинку – в задовільному та потребують ремонту. Будівлі гаражів та кочегарки перебувають в незадовільному
технічному стані, наявні дефекти несучих конструкцій, часткове руйнування цегляної кладки стін, заповнення віконних прорізів відсутнє, дверних – відсутнє частково.
В адмінбудинку наявне електропостачання, водопостачання, каналізація; в будівлях гаражів та кочегарки електропостачання, водопостачання та каналізація – зруйновані. Будівлі гаражів та кочегарки потребують капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку
Адреса
розташування

Назва

Назва

Адреса розташування

Земельна
ділянка

Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки
Об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі- продажу) у сумі 4 200,00 (чотири тисячі двісті гривень 00 копійок)
гривень (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 розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону ціни продажу Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з дня укладення
договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 137а.
Відповідальна особа балансоутримувача: Гуменна Інна Миколаївна, тел. (03365) 211-72.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027,
Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної
пошти: ocenka_07@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 Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 17.01.2022 № 11.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000012-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 790,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 895,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 895,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Закарпатська обл., Ужгород
ський (колишній Великобе
резнянський) р-н, смт Вели
кий Березний, вул. Штефани
ка (вул. Радянської Армії), 45

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)
1816

Загальна
площа (м2)

Реєстраційний Функціональне
номер
використання

Цільове
призначення
земельної ділянки
2120855100:02:003:0010 Для обслуговуван
ня адмінбудинку
відділу статистики
у Великоберезнян
ському районі
Кадастровий номер зе
мельної ділянки

Підстава виникнення
права власності

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права №124295540 від 17.05.2018, Державний акт
на право постійного користування земельною ділян
кою, серія ЯЯ № 098457 від 27.09.2006

Перелік майна, переданого в оренду
станом на 10.01.2022
№
Назва об’єкта
Орендар
з/п
оренди
1 Прокуратура Закар Частина першого
патської області
поверху адмінбу
динку літ. «А»

Орендована
Цільове призначення оренди
площа, м2
188,66
Розміщення Великоберезнянсько
го відділу Ужгородської місцевої
прокуратури

Реквізити договору оренди
Орендна плата
та термін його дії
(за 2021 рік), грн
Від 05.05.2009 № 47-09/06-05 1,00 грн на рік
по 04.12.2023 включно

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» договір оренди
зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський (колишній
Великоберезнянський) р-н, смт Великий Березний, вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45 здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 982 792,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 991 396,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 991 396,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 198 279,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 139,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 99 139,60 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року –
1300,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати в сумі 2 400,00 (дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) гривень (без урахування ПДВ), які понесені Регіональним
відділенням Фонду державного 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, який буде зазначено в договорі
купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний 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 електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа балансоутримувача: Гриник Галина Дмитрівна, телефон: (0312) 61-34-68, е-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса:
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 17 січня 2022 року № 00011.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-31-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 827,92 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 913,96 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 913,96 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

26 січня 2022 року
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4
1.Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.).
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00278801), адреса: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.
Відомості про об’єкт.
До складу об’єкта входять:
Радіостанція «Пальма – П» 1985 р., заводський № 13541, технічний стан задовільний.
Радіостанція «Пальма – П» 1986 р., заводський № 32566, технічний стан задовільний.
Столи дерев’яні кухонні у кількості 5 шт., розміром 0,5х1,5 м, стан незадовільний.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою: Львівська обл., м. Жидачів,
вул. Фабрична, 4, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 2 693,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1346,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1346,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 269,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 134,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 134,65 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 гривень.
Умови продажу:
покупець протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (буде
зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) гривень 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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса місцезнаходження: вул.Коперника,4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок : UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний 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, Kopernika, Lviv, city,79005.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 – 17.00, за місцезнаходженням об’єкта: Львівська обл.,
м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.
Відповідальна особа від балансоутримувача – Тарас Кизима, тел. (097) 2724441.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,4, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа – Данилишин Віра Григорівна, телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55, адреса ел. пошти: vira.danylyshyn@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 13.01.2022 № 00066.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій систем: UA-AR-P-2020-01-09-000014-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 26,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13,46 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації: окремого майна – автоцистерни (пожежний автомобіль)
АЦ-30 (ГАЗ 53-12, реєстр.номер 64-21 ЛВЛ) за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автоцистерна (пожежний автомобіль) АЦ-30
(ГАЗ 53-12, реєстр. номер 64-21 ЛВЛ).
Місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22.
Назва та контактні дані балансоутримувача (зберігача): Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 37206153), адреса: м. Львів, вул. Угорська, 22, тел.: (032) 270-23-52, 270-83-11.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Назва
Адреса
об’єкта
об’єкта
Автоцистерна (пожежний автомобіль) АЦ- 79034, м. Львів,
30 (ГАЗ 53-12
вул. Угорська,22

Реєстраційний
Функціональне
номер
використання
64-21 ЛВЛ
5000.5 Автомобільні
транспортні засоби

Підстава виникнення
права власності
Техпаспорт серія ВС
№ 519207 від 04.07.1986

Форма
власності
Державна

Об’єкт приватизації – колісний транспортний засіб спеціального призначення АЦ-30 (ГАЗ 53-12, реєстраційний номер
64-21 ЛВЛ). Рік випуску – 1983. Номер шасі: 0997807; номер двигуна: 52720; робочий об’єм двигуна: 4254 см3. З 2002 року
не експлуатується, перебуває у незадовільному стані та для подальшої експлуатації потребує проведення капітального ремонту. Зберігається під відкритим небом на закритій території Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівське хлібоприймальне підприємство». В оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – автоцистерни (пожежний автомобіль) АЦ-30 (ГАЗ 53-12, реєстр. номер 64-21 ЛВЛ) за адресою:
м. Львів, вул. Угорська, 22 (далі – Об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер
жавного 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 33 966,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 983,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 983,15 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

26 січня 2022 року

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 396,63 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 698,31 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 698,31 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1 895,00 (одна тисяча вісімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) гривень 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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний 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, Kopernika str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Стаднічук Валерій, інженер ТОВ «Львівське хлібоприймальне підприємство»,
тел. 0501832565.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,4, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа – Дідик Оксана Степанівна, телефони для довідок: (032) 261-62-14, адреса ел.пошти: oksana.didyk@
spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 18.01.2022 № 00113.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі UA-AR-P-2021-04-19-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціони зі зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон зі зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 339,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 169,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 983,15 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях про
продаж об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення «ЦМК Дитячого оздоровчого табору
«Сонячний»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, пров. Тірас, 3.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління справами Фонду державного майна України» (код за ЄДРПОУ
39950170).
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Об’єкт нерухомого майна «цілісний майновий комплекс, Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 21.12.2016 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер 1135434051103.
Складові
частини об’єкта

Адреса розташування

Будівля спального Одеська область, м. Білгород-Дністров
корпусу (літ. А)
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Будівля спального Одеська область, м. Білгород-Дністров
корпусу (літ. Б)
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Будівля їдальні
(літ. В)

Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3

Будівля кінотеатру Одеська область, м. Білгород-Дністров
(літ. Г)
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Будівля медичного Одеська область, м. Білгород-Дністров
пункту (літ. Д)
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Будівля приймаль
ного відділення
(літ. Е)
Будівля пропускно
го пункту (літ. Ж)
Мостіння

Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3

Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Огорожа
Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Стадіон
Одеська область, м. Білгород-Дністров
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3
Постамент (залиш Одеська область, м. Білгород-Дністров
ки конструкції)
ський, смт. Сергіївка, пров. Тірас, 3

Загальна
площа (м2)

Реєстраційний
номер

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

1489,8

1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
1489,8
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
1295,7
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
626,0
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
158,5
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
190,5
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
67,7
1135434051103 Постанова Вищого господарсь Державна, держава
кого суду України від 04.08.2015 в особі Фонду держав
у справі № 9/17-4528-2011
ного майна України
Реєстрація права власності на об’єкти нерухомості мостіння, стадіон, постамент (залишки
конструкції) та огорожа відбуватиметься при укладанні з покупцем договору купівлі-продажу.
Згідно з абз. 6 ч. 5 ст.12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розта
шованого на земельній ділянці, вносяться під час проведення державної реєстрації права
власності на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або
припинення речових прав

Діяльність на базі майна ЦМК фактично не здійснюється з 2006 року, майно не використовується, перебуває в незадовільному, занедбаному стані.
Згідно з листом Національної соціальної сервісної служби України від 15.03.2021 №0000-0202-5/2741 відомості щодо дитячого оздоровчого табору «Сонячний» в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей відсутні.
Майно ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» повернуто до державної власності відповідно до постанови Вищого
господарського суду України від 04.08.2015 у справі № 9/17-4528-2011. Судові спори стосовно об’єкту відсутні.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: Відповідно до судових рішень у справі № 9/17-4528-2011 об’єкт розташований
на земельній ділянці 20000 м2. Земельна ділянка не виділена в натурі, кадастровий номер не присвоєно.
Згідно з Генеральним планом смт Сергіївка цільове призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: смт Сергіївка, пров. Тірас, 3, – землі оздоровчого призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг
фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може
бути покупцем відповідно до статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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відомості
приватизації

Умови приватизації:
у зв’язку з тим, що діяльність на базі майна об’єкта приватизації фактично не здійснюється з 2006 року та майно не використовується, об’єкт приватизації «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» може бути перепрофільований відповідно
до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 6 047 922,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 023 961,00 грн;
аукц іон у за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 023 961,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 604792,20 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 302 396,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 302 396,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»).
Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна 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 одержувача): 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 одержувача): 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 електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора
аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса:
65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048)
731-40-51. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва
з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській
областях від 17.01.2022 № 81 (протокол від 14.01.2022 № 8 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-15-000001-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 60 479,22 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 30 239,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 239,61 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (отримувача)
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 (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
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 кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа від балансоутримувача: Міщук Марія Миколаївна, +38(036-2) 26-68-04, e-mail: gus@rv.ukrstat.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях, адреса: вул. Петра Могили, 24, м. Рівне, 33001, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа – Миронюк Марія Миколаївна, телефон (0362)68-36-93, e-mail: rivne@spfu.gov.uа.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях «Про затвердження протоколу засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації» від 19.01.2022 № 45.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2020-10-28-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон і зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 20 596,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 298,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 298,14 грн.
Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінці операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2
за адресою: Рівненська обл., Рівненський (Березнівський) р-н, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, код за ЄДРПОУ 02362061

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2
за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративні приміщення загальною площею 496,5 м2.
Місцезнаходження: 34600, Рівненська обл., Рівненський (Березнівський) р-н, м. Березне, вул. Київська, 9.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061,
адреса: м. Рівне, вул. Короленка, 7, телефон (0362) 26-68-04.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
розташування
Адміністративні Рівненська обл., Рівнен
приміщення А-2, ський (Березнівський)
загальною пло район, м. Березне,
щею 496,5 м2
вул. Київська, 9
Назва

Загальна
площа (м2)
496,5

Реєстраційний Функціональне ви
номер
користання
2231574456204 1220.9- Будівлі
для конторських та
адміністративних
цілей інші

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру ре
чових прав на нерухоме маймо
про реєстрацію права власності
№ 234140728 від 25.11.2020

Форма власності
та власник
Державна, Державна
служба статистики
України, код за ЄД
РПОУ 37507880

Земельна ділянка

Назва

Відомості про земельні ділянки
Адреса
розташування
Рівненська обл.,
Рівненський (Бе
резнівський) район,
м. Березне, вул. Ки
ївська, 9

Площа зе
мельної ді
лянки (га)
0,094

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження
5620455101:01:002:0170 Для будівництва та об
Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав
слуговування будівель
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
органів державної влади та права № 201697279 від 25.02.2020, право постійно
місцевого самоврядування, го користування земельною ділянкою, інформація
для обслуговування адмі про обтяження відсутня, правокористувач – Головне
ністративної будівлі
управління статистики у Рівненський області, код за
ЄДРПОУ 02362061
Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 березня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський (Березнівський) р-н, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненський області,
код за ЄДРПОУ 02362061, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2 059 627,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 029 813,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 029 813,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 205 962,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 102 981,35 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 102 981,35 грн
(без урахування ПДВ);
Розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня моменту переходу права власності на об’єкт приватизації
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4250,00 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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
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1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля магазину літ. «А-1»
загальною площею 159,8 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса розта Загальна
шування
площа, м2
Нежитло
Харківська обл.,
159,8
ва будівля
Куп’янський
магазину літ. р-н, с. Вишнів
«А-1» загаль ка, вул. Цен
ною площею тральна, 103
159,8 м2
Назва

Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення права власності
номер
призначення
15023245
1230.1 Торгові Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
центри, універ серія ЯЯЯ № 260926 від 08.06.2006, видане на
маги, магазини підставі рішення виконкому Вишнівської сільської
ради Куп’янського району Харківської області від
21.02.2006 № 4, що підтверджується Витягом про
реєстрацію права власності на нерухоме майно серія
СВУ № 189887 від 08.06.2006 за номером 10885628

Форма власності
та власник
Державна,
держава в особі
Верховної Ради
України

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу КСП «Вишнівське» під час приватизації. Державну реєстрацію КСП «Вишнівське» скасовано розпорядженням Куп’янської державної адміністрації від 09.02.2000 № 48 та виключено його
з реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.
Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля магазину загальною площею 159,8 м2. Будівля розташована у
центрі села. Стіни – цегла, перекриття дерев’яні, покрівля шиферна, комунікації відсутні. Об’єкт тривалий час не експлуатується, фізичний знос – 39 %, технічний стан – задовільний. Наявні сліди замокання, пошкодження цегли та шиферу, руйнування стелі.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 17875,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17875,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3575,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1787,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1787,50 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного
року, визначеної відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»).
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області витрати, понесені на оплату
послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, у розмірі 3950,00 грн (три
тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

26 січня 2022 року
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відомості
приватизації

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, адреса: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. 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, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає
реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 06.01.2022 № 00046.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціон з умовами – 357,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 178,75 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 178,75 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Продовження таблиці
№
з/п
6.
7.
8.

Показники
Середня кількість всіх працівників
Фонд оплати праці усіх працівників
Середньомісячна заробітна плата

Дебітор. найменування
Державна устааноав «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
ТОВ «ГЕННЛІХ Україна»
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
ТОВ «Харківська зовнішньо торгівельна фірма «Моторімпекс»
ДП «НОВАТОР»
АТ «Херсонобленерго»
державне пiдприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації»
Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал
ЄВРО ПАУЕР ТОВ
ТОВ «Кривбас пром ресурс»
ТОВ «Мінерали України»
РИМЗ ТОВ
ТОВ «СХІД АВТО»
ТОВ «Навчально-курсовий комбінат «Херсонбуд»
Дебітор. найменування

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Херсонський завод «Судмаш» (далі – ПАТ «Херсонський
завод «Судмаш», Товариство).
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24944438.
Розмір статутного капіталу товариства: 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч гривень
00 копійок).
hh Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» у кількості 67 235 штук,
що становить 100 % статутного капіталу Товариства.
Відомості про об’єкт приватизації:
середньооблікова чисельність працівників станом на 01.11.2021 – 22 особи, з них: ІТР – 12 осіб, почасових робітників –
10 осіб.
Основними напрямами діяльності ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» є:
yy розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника
телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 40 метрів для потреб комунальних підприємств та пожежнорятувальних частин ДСНС України і виготовлення дослідного зразку;
yy розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника
телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 18 метрів, модульного типу (виготовлення та випробування
без шасі) для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України і виготовлення дослідних
зразків;
yy розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі причіпного підйомника
телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів для потреб комунальних і приватних підприємств та
адаптованої моделі для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України і виготовлення дослідного зразку;
yy розробка комплекту конструкторської документації для проведення модернізації та капітального ремонту автопідйомника
гідравлічного пожежного АПГП 30/20-300/206 і виконання модернізації та капітального ремонту;
yy розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту пожежних автопідйомників
інших виробників (виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та держав СНД);
yy розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та повної модернізації
пожежних автодрабин (моделі: АЛ- 30(Л21), АЛ-30(ПМ-506) та її модифікацій) для потреб пожежно-рятувальних частин
ДСНС України і виконання ремонтних робіт;
yy розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення гідравлічних циліндрів та гідравлічних амортизаторів
для зразків нової військової техніки за програмою імпортозаміщення.
Супутні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» є:
yy розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових
водогазонепроникних дверей;
yy розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри,
центруючі колони) для установки без ударного заштовхування фундаментних паль;
yy розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів
сільськогосподарської галузі і виконання ремонтних робіт.
Зберігаючи загальну номенклатуру виробництва, завод протягом останніх років розробив комплекти конструкторської
документації та освоїв виробництво нової продукції – дослідних зразків автомобільних підйомників ПТ-40П, ПТ-18, ППТ-15.
Ці вироби вкрай необхідні вітчизняним замовникам, оскільки щороку в Україні вводиться в експлуатацію значна кількість
багатоповерхових будівель різного призначення, тому збільшується потреба пожежних та рятувальних підрозділів ДСНС
України в автопідйомниках з максимальною висотою підйому робочої платформи до 40 м.
Враховуючи вище зазначені потреби, завод провів комплекс заходів з модернізації дослідних зразків та підготовку до
впровадження їх у серійне виробництво.
Приступивши до проектування та початку виготовлення пожежного автомобільного підйомника телескопічного на базі
автомобіля МАЗ з висотою підйому робочої платформи 40 м для потреб м. Херсона, підприємство вже отримало попередні
замовлення на аналогічну техніку з інших міст.
Спроектував та виготовив три дослідні зразки автомобільного підйомника з висотою підйому стріли до 18 метрів, модульного типу та встановив два з них на шасі.
Спроектував та виготовив дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів.
Окрім цього, завод постійно працює над освоєнням нових технологій металообробки, зменшення енергоспоживання,
приймає участь в державних програмах імпортозаміщення, розробляє нові актуальні вироби та вдосконалює виготовлену
продукцію.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період

Дохід за основним видом діяльності, тис.грн

Загальний дохід, тис. грн

За 2019 рік
За 2020 рік
За 9 місяців 2021 року

1637,8
929,6
2089,3

5514
1861
2808

Показники

1. Активи (форма № 1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
1.2 Оборотні активи
1.2.1 запаси
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок
1125+1130+1135+1140+1145+1155)
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165)
2. Пасиви
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 –
1665 – 1670)
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:
2.4.1 розрахунками з оплати праці
2.4.2 розрахунками перед бюджетом
2.4.3 розрахунками зі страхування
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги
3. Доходи всього, в тому числі:
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3.2 Інші операційні доходи
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі:
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
4.2 Адміністративні витрати
4.3 Витрати на збут
4.4. Інші операційні витрати
4.5 Фінансові витрати
4.6 Інші витрати
4.7 Витрати з податку на прибуток
5. Чистий прибуток (збиток) +, -

26 січня 2022 року

Одиниця
2018 р. 2019 р.
виміру

2020 р.

9 місяців
2021 р.

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

74832
41088
12744
85
28259
–
31474
30665
759

73550
37230
12740
85
24405
–
35024
34597
427

73127
36730
12927
85
23718
–
34907
34563
344

73998
36695
12896
85
23714
–
35900
35151
495

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

50
74729
67186
–
7543
7543

–
73469
66139
–
7330
7330

–
74361
64736
–
8355
8355

254
75317,7
64676
–
9322
9322

–
6730
1663
3513
1554
7777
2864
1574
219
3120
–
–
–
–1047

1270
670
600
–
–
2715
947
888
880
4118
1747
989
–
1379
–
3
–
–1403

1319,7
688,7
631
–
–
2098
1781
97
220
2158
1241
784
–
133
–
–
–
–60

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

6166
1544
4056
566
7086
2334
2044
195
2483
–
30
–
–920

9 місяців
2021 р.

осіб
тис. грн
тис. грн

27
1197,5
3,695

24
1100,2
5,094

29
2395,4
5,942

Розрахунки з іншими дебіторами
РИМЗ ТОВ
Податок на прибуток
Збір за забруднення навколишнього середовища
Податок на землю
Разом

Сума дебіторської заборгованості за даними
бухгалтерського обліку всього (грн)
2550,00
316,21
4072,43
110901,00
10857,69
12803,63
12090,00
133,00
0,01
0,30
117,00
106,59
205000,00
813,60
Сума дебіторської заборгованості за даними
бухгалтерського обліку всього (грн)
27,33
0,06
15471,00
7,04
5214,50
380481,39

Кредиторська заборгованість
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»
станом на 01.11.2021
Сума кредиторської заборгованості за даними
бухгалтерського обліку всього (грн)

Кредитор. найменування
ТОВ «КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС»
Публічне акціонерне товариство «Дніпровське підприємство ЕРА»
Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислова компанія «НАК»
ТОВ Синтез ЧХЗ
ПП Спецуніверсал
ФОП Співак С. В.
ТОВ Нова пошта
ФОП ВАЙСБЕРГ М. Б.
Бахтіаров Михайло Вітальович
Ісаєв О. В.
Державне підприємство «Укроборонресурси»
Червоняк М. М.
ПАТ «Національний Депозитарій України»
ФОП Марков П. М.
Балабанцев Олег Вікторович
Головна Наталя Юріївна
Рожук Лариса Павлівна
Біліченко Андрій Віталійович
Податок на доходи з фізичних осіб
Розрахунки з ПДВ
Військовий збір
Податковий кредит
Розрахунки з ЄСВ
Пільгова пенсія
Розрахунки з виплати заробітної плати
Розрахунки з виплат по лікарняним листам
Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування
ім. А. А. Морозова»
ДП Укроборонпром
ПрАТ «Український пожежний концерн «Укрпожсервіс»
Кредитор. найменування

332500,00
36000,00
11472,50
10474,69
4212,30
51100,00
125,27
9280,00
34999,00
17880,00
9051,90
48000,00
2446,00
47980,00
11302,98
22886,90
2235,00
1052,00
621102,88
215739,54
1666,17
89327,55
24736,23
3528,72
759656,21
1672,11
144000,00
12500,00
5306500,00
Сума кредиторської заборгованості за даними
бухгалтерського обліку всього (грн)

Артеменко Людмила Петрівна
Балабанцев Олег Вікторович
ТОВ «КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС»
Балабанцева Ірина Юріівна
Разом

50000,00
323795,00
541700,00
3277,83
8752200,78

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано товариство, умови
користування ними.

Об’єкти нерухомого майна
(будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

Основні показники господарської діяльності
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»
за останні три роки та 9 місяців 2021 року
№
з/п

2020 р.

Дебіторська заборгованість
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»
станом на 01.11.2021

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – пакета акцій у розмірі 100 %,
що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонський завод «Судмаш»

Одиниця
2018 р. 2019 р.
виміру

№
Назва
з/п
1 Дільниця суднового
обладнання
2 Дільниця суднової арматури
3 Дільниця виготовлення кріпежу
4 Будівля ЭМО
5 Складське приміщення
6 Насосна станція
7 Мазутна
8 Склад
9 Дільниця порізки
10 Прохідна
11 Гараж

Адреса розташування

Загальна пло Інвентарний Кількість
Площа
Функціональне
ща будівлі, м2
номер
поверхів забудови, м2
використання
м. Херсон, Карантинний острів, 1
15390
000002
3
13554
Не використовується
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1
м. Херсон, Карантинний острів, 1

10368
1728
768,8
3731
61,8
30,8
162
136,9
121,1
378,2

000005
000005-01
000002-01
000005-02
000005-04
000005-05
000006
000002-02
000002-04
000005-03

4
1
2
1
1
1
1
1
1
2

8683
1728
384,4
3731
61,8
30,8
162
136,9
121,1
189,1

Випуск продукції
Не використовується
Не використовується
Загально-технічне
Не використовується
Не використовується
Не використовується
Не використовується
Загальноорганізаційне
Загальнотехнічне

Станом на 01.11.2021 у ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на
майно товариства.

Відомості щодо земельної ділянки,
на якій розташоване товариство
Назва
Земельна
ділянка

Адреса
розташування
м. Херсон,
Карантинний
острів, 1

Кадастровий
Площа земельної
Цільове призначення
номер земельної
ділянки (м2)
земельної ділянки
ділянки
65201
–
Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для розміщення
виробничої бази

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна. Державний акт на право по
стійного користування землею

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» проводить оплату земельного податку відповідно до пільгової ставки щодо сплати
земельного податку в розмірі 0,01 % від нормативно-грошової оцінки землі за земельні ділянки суб’єктів суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), встановленої на підставі
рішення Херсонської міської ради від 31.07.2015 № 1958.
Сума сплаченого податку за землю за 2020 рік становить 1 876,58 грн.
На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать іншому власнику.
Договори оренди щодо нерухомого майна ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» станом на 01.11.2021 не укладались.
Станом на 01.11.2021 на балансі ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу
та перебувало б у державній власності, не обліковується.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів,
інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо:
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів. Є платником екологічних зборів та платежів.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 25.02.2022. Час проведення
аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що становить 100 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог:
1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
2) Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету
України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи
перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Покупець державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 33 617 500,00 грн (тридцять три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 33 617 500,00 грн
(тридцять три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами: 6 723 500,00 грн (шість мільйонів сімсот двадцять три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 3 361 750,00 грн (три мільйони триста шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 3 361 750,00 грн
(три мільйони триста шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень 00 копійок).
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного
майданчика через касу відділення банку.
Умови продажу:
покупець державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що становить 100 % статутного капіталу товариства, (далі – пакет акцій) з дати переходу права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності товариства протягом 1 року;
погашення протягом шести місяців заборгованості ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» із заробітної плати, перед бюджетом,
простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого 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;
фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» протягом 1 року;
належне збереження в технічному архіві ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» науково-технічної документації, що належить
до Національного архівного фонду (НАФ) України відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» (далі – Закон) та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, та здійснити заходи з її передачі на постійне зберігання до Центрального
державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками) протягом 3 місяців;
збереження в належному стані в архіві ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» документів довготривалого зберігання впродовж
граничних строків, зокрема, документів трудового архіву товариства, та здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної установи відповідно до вимог Закону та Правил протягом 3 місяців.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі.
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем електронного аукціону гарантійного внеску в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 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)»
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його розташування: м. Херсон, Карантинний острів, 1 за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення
Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 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;
Контактні особи ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Балабанцев Олег Вікторович (095) 579-22-90; Рожук Лариса Павлівна (095) 503-30-07.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, вебсайт: www.
spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитись у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна отримати
шляхом укладання договору з органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації
про об’єкт приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 08.12.2021 № 812.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-05-31-000008-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: 672 350,00 грн (шістсот сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят гривен 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 336 175,00 грн (триста тридцять шість тисяч сто сімдесят п’ять гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 336 175,00 грн
(триста тридцять шість тисяч сто сімдесят п’ять гривень 00 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної власності – окремого
майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка,
вул. Паризької Комуни, 17 та перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП – 16561» (код за ЄДРПОУ 3119196)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП – 16561», код ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата запису про державну
реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006.
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, забезпечення функцій
управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою Регіональне відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Відомості про об’єкт приватизації.
Найменування, характеристики: автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН – колісний транспортний засіб, тип – вантажний
автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5312, вантажопідйомність 4,5 т, державний реєстраційний номер 87-69 ХОН. Номер шасі
згідно з техпаспортом 1155264, номер двигуна згідно з техпаспортом 0281334. Інвентарний номер 336. Технічний паспорт
ВП № 708919 від 27.01.1988, колір КТЗ – блакитний. Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, додаткове обладнання – відсутнє, рік випуску – 1987, строк експлуатації – більше 34 років.
Технічний стан: КТЗ не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території; розукомплектований. Відсутні:
електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби
освітлення, АКБ та генератор, датчики та вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі
ходової частини шасі та кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування.
Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні.
Функціональне використання: не використовується.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 25.02.2022. Час проведення
аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН, який розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 №2269-VIII (із змінами), Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять гривень 50 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 4 269,50 грн (чотири тисячі
двісті шістдесят дев’ять гривень 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три гривні 90 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 426,95 грн (чотириста двадцять шість гривень 95 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 426,95 грн (чотириста двадцять шість гривень 95 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень 00 копійок).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу
з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним
гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або
іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на
участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного
майданчика через касу відділення банку.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення
оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят
гривень 00 копійок) без 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 придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній
торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 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)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування:
Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіо
нального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552)
22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
Час роботи служби з організації аукціону: 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 необхідно в письмовій
формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45
не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами можна ознайомитися
у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 258
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності
окремого майна – «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-14-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: 85,39 грн (вісімдесят п’ять гривень 39 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 42,70 грн (сорок дві гривні 70 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 42,70 грн (сорок дві гривні
70 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку, який розташований за адресою: Херсонська область,
смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н.
Найменування балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Нижньосірогозьке АТП – 16542» (код за ЄДРПОУ
03119084).
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Об’єкт незаверше
ного будівництва –
житловий будинок

Адреса розташування
Херсонська область,
смт Нижні Сірогози,
вул. Садова (Леніна), б/н

Загальна
Реєстраційний
площа
номер
(м2)
301,1 2336063065238

Функціо
нальне вико Підстава виникнення права власності
ристання
–
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 14.04.2021

Форма власності
та власник
Державна, Фонд
державного май
на України

Рівень будівельної готовності об’єкта – 52 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: власник земельної ділянки не визначений. Документи
на земельну ділянку не оформлені.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 22.02.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, який розташований
за адресою: Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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відомості
приватизації

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 407 394,00 грн (чотириста сім тисяч триста дев’яносто
чотири гривні 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 203 697,00 грн (двісті три тисячі шістсот
дев’яносто сім гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 203 697,00 грн (двісті три тисячі шістсот дев’яносто сім гривень
00 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 40 739,40 грн (сорок тисяч сімсот тридцять дев’ять гривень 40 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – 20 369,70 грн (двадцять тисяч триста
шістдесят дев’ять гривень 70 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20 369,70 грн (двадцять тисяч триста шістдесят дев’ять гривень
70 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (одна тисяча триста гривень
00 копійок).
Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний добудувати об’єкт незавершеного будівництва протягом п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.
2. Покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із проведенням незалежної оцінки об’єкта приватизації, у сумі 5 500,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень
00 копійок) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту переходу права
власності на об’єкт приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого
переможцем електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих
днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон
ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 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)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні
за місцем його розташування: Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в
робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих
дні до дати проведення аукціону.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Рухлєва Оксана Віталіївна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних,
розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.
privatization.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000,
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44,
e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця з 8.00 до 15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 13.09.2021
№ 657.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P2021-02-11-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 календарних
днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: 4 073,94 грн (чотири тисячі сімдесят три гривні 94 копійки);
аукціону із зниженням стартової ціни: 2 036,97 грн (дві тисячі тридцять шість
гривень 97 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 2 036,97 грн (дві тисячі тридцять шість гривень 97 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КОНКУРСИ З відбору
СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності,
т. 200-36-36

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – частина будівлі колишнього медпункту площею 42,3 м2, що перебуває на балансі ТзОВ
«Суховерхівське», за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Телефон (0342) 55-31-39, телефакс (0342) 75-23-67, електронна адреса: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 (один).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: балансова вартість
станом на 31.12.2021 становить: 0,0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька область, Чернівецький район, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.12.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 8
тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної
комісії:
yy заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
yy письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби);
yy інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
yy копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі
проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12
розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 5531-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації


26 січня 2022 року

 Окреме майно – комплекс будівель і споруд, у складі: основна будівля, літ. А, загальною площею 203,8 м2, сарай-гараж, літ. Б, вбиральня,
літ. В, огорожа, І за адресою: Київська область, м. Яготин, пров. Офіцерський,
1, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби (код
за ЄДРПОУ 40323081) .
Дата оцінки: 31.01.2022.
Замовник та платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі разом з господарськими будівлями та спорудами, зокрема, порівняної площі.
Очікувана найбільша ціна: 6000,00 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказами Фонду державного
майна України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення),
складається з:
hh підтвердних документів;
hh конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
hh документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
yy заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
yy письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності);
yy інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу документального забезпечення
та контролю Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 612.
 Конкурс відбудеться 10.02.2022 об 11.00 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 613, телефон
для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для визначення розміру збитків, завданих державі, та суб’єктів
оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: дробарки СМД – 75А, 2 одиниці (інв. № 42079,
42080).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТзОВ «Зорема вест».
Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного майна. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-19
(відділ управління державним майном та адміністрування реєстрів).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки, що призвели до пошкодження майна (машин та обладнання, що використовуються в будівництві).
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: будівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» площею 12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, криниця.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Миляновичі, вул. Ольшанка, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: адмінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм загальною площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 17,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі,
вул. Завокзальна, 4а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт
з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: будівля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Сокіл,
вул. 8 Березня, 37.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 5. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: адмінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Парубка, 12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 6. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: приміщення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 62,8 м2,
гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне,
вул. Українки Л., 9.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 7. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: будівля дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною площею
79,9 м2, хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Суськ,
вул. 1 Травня, 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 8. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів,
у складі: будівля лікарні ветеринарної медицини А-1 загальною площею
113,9 м2; будівля льоха В-1 загальною площею 61,1 м2; хлів Б-1 загальною
площею 114,0 м2, колодязь, огорожа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка,
вул. Рівненська, 54.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032) 255-38-55 (відділ малої
приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 2021
року, враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна України
від 22.07.2021 № 10-59-16712). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки:
об’єкта № 1 – 6000,00 грн, об’єктів № 2 – 8 – 3000,00 грн.
Подібними до об’єктів оцінки № 2– 8 будуть вважатися: окремі будівлі комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального
призначення).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020
№ 227 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: 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, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі». Щодо об’єкта № 1 – спеціалізацією в межах цього напряму
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1.2 «Оцінка машин і обладнання»; щодо об’єктів № 2 – 8 – спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до
Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адмініст
ративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом
документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях об 11.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Коперника, 4.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки державного майна – об’єкта малої приватизації

 Найменування об’єкта: комплекс нежитлових будівель (частка 5/12),
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, м. Первомайськ, вул. Шолом Алейхема, 4.
Відомості про об’єкт оцінки: нежитловий об’єкт (частка 5/12) загальною площею
113,9 м2: адміністративна будівля (літ. А) загальною площею 93,4 м2, рік побудови – 1900; допоміжна будівля (літ. Г) загальною площею 5,3 м2; допоміжна будівля
(літ. Д) загальною площею 5,2 м2, рік побудови – 1997; котельня (літ. Е) загальною
площею 3,8 м2, рік побудови – 1997; вбиральня (літ. У) загальною площею 1,5 м2,
рік побудови – 1960; ворота з хвірткою № 1; огорожа № 2; ґанок № 3.
Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2021.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях конкурсну
документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду держав
ного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650, та наказу Фонду державного майна України
від 11.02.2020 № 227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2020
за № 225/34508) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єктів оцінки – комплекс будівель та
споруд, окремо розташовані будівлі, нежитлові приміщення, споруди.
На конверті 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 діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах
з претендентом, а також які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна; кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 22.07.2021 № 1059-16712 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: комплекс будівель та
споруд – 6,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Одеській та Миколаївській областях.
 Конкурс відбудеться 10.02.2022 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації
повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації
повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта: окреме майно – автомобіль DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 ЕС.

Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Шевченка, 9.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях.
Запланована дата оцінки: 30.11.2021.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: пасажирські КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення).
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 2 550,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної 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, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за формами, встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій, ІТ підтримки, та
документального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 04.02.2022 включно.
 Конкурс відбудеться 10.02.2022 о 10.00 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

№ 4 (1414)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: окреме майно – громадський будинок будівля ПМРЦ
загальною площею 38,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Полтавський район, с. Рожаїв
ка, вул. Абрикосова, 1.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Балансоутримувач: Дніпровський регіональний структурний підрозділ Держав
ного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля будівля ДПРМ-90
загальною площею 128,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Полтавський район, с. Рожаївка, вул. Польова, 1.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Балансоутримувач: Дніпровський регіональний структурний підрозділ Держав
ного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної 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, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за формами встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій, ІТ підтримки, та
документального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 04.02.2022 включно.
 Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Полтавській та Сумській областях 10.02.2022 о 10.00
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (0532) 56-27-32.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: окреме майно – промтоварний склад.

Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/1.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/2.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – кочегарка.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/3.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – продовольчий склад.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/4.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: окреме майно – контора.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/5.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: окреме майно – загальнотоварний склад.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/6.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: окреме майно – червоний куточок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/7.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).

Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 8. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 12.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Залізнична, 42б.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 9. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, 107б.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної 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, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за формами, встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною
Фондом державного майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій, ІТ підтримки, та
документального забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 04.02.2022 включно.
 Конкурси відбудуться 10.02.2022 о 10.00 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: туалет житлового фонду, інв. № 44.
Балансоутримувач: ВАТ «Харківський комбікормовий завод» (перейменовано
в ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») (код за ЄДРПОУ 00952214).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
м. Харків, вул. Велика Панасівська (колишня вул. Котлова), 246.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих
державі внаслідок неналежного збереження балансоутримувачем об’єкта держав
ної власності, який при приватизації не увійшов до його статутного капіталу.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: первісна вартість –
0 тис. грн, залишкова вартість – 0 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 7 календарних днів.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській області, телефон/телефакс (057)700-77-73, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду дер
жавного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 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, 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 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.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (6-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-75-59.
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду державного
майна по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (6-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області: 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 пізніше 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 опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –
підприємця, який подає конкурсну документацію.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів державної власності, що відбулися 21.10.2021
Переможцем конкурсу визнано:
1) фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки дер
жавного майна:
будівлі колишнього клубу загальною площею 199,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Степове, вул. Шкільна, 3.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційнопромислова компанія «Полтавазернопродукт». Вартість виконаних робіт –
5148,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
будівлі колишнього клубу загальною площею 318,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська область, Лубенський район, с. Іванівка, вул. Центральна, 6.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 5148,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
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будівлі колишньої лазні загальною площею 166,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Полтавська область, Лубенський район, с. Вишневе, вул. Тополева, 2а. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 5148,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
будівлі колишнього клубу загальною площею 398,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська область, Лубенський район, с. Тимки, вул. Центральна, 1.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 5087,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
будівлі колишнього клубу загальною площею 404,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська область, Лубенський район, с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Вартість виконаних робіт – 5087,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурси з відбору суб’єктів оціночної
діяльності не відбулися, у зв’язку з ненадходженням на конкурси заяв від суб’єктів
оціночної діяльності по об’єктах:
групі інвентарних об’єктів у складі: будівля дитячого садка літ. «А,а1», сарай
літ. «Б», погріб літ. «Г», ворота з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3. Місцезнаходження
об’єкта: Полтавська область, Глобинський район, с. Степове, вул. Матросова, 11.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційнопромислова компанія «Полтавазернопродукт»;
будівлі колишнього клубу літ. «А», підсобному приміщенню літ. «Б». Місце
знаходження об’єкта: Полтавська область, Глобинський район, с. Великі Кринки,
вул. Чкалова, 2. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на
аукціоні з умовами. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.08.2021
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла за адресою:
34001, Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Гагаріна 21,
визнано – ФОП Захарко О. В. Мета – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продажу на аукціоні. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 27.10.2021
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою здійснення приватизації об’єкта державної
власності шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-експериментальний корпус, що розташований за адресою:
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, – ФОП Чебаков Олексій Іванович. Вартість робіт –
12000,00 грн, строк виконання робіт – 10 календарних днів.

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.01.2022
№12/01-18-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – частини комплексу будівель профілакторію шахти «Октябрська» у складі: будівля основного корпусу літ. А-2, А′-1; будівля
їдальні літ. Б, будівля водолікарні літ. В; будівля прачечної літ. Е; будівля овочесховища літ. З за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шконди,
1А, що перебуває на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код за
ЄДРПОУ 00191307), шляхом продажу на аукціоні.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 20.01.2022 № 00130 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
групи інвентарних об’єктів, у складі: склад загальною площею 413,9 м2, сховищегараж загальною площею 206,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Спортивна, 44, що перебуває на балансі 2 Спеціального центру швидкого
реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код за ЄДРПОУ
14372923), шляхом продажу на аукціоні без умов.

 № 00139 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбудованих нежитлових приміщень № 1, 2, 15, 19, 20,
21, 22 першого поверху будівлі за адресою: Львівська область, Стрийський р-н,
с. Тростянець, вул. Зелена, 6, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00140 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень адмінбудинку літ. А-1 загальною площею 156,8 м2 за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, м. Буськ,
вул. Петрушевича, 6, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу
на аукціоні без умов;
 № 00141 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок поз. 1
площею 100,5 м2; господарська будівля поз. 2 площею 33,7 м2 за адресою: Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Радехів, вул. Кринична, 25, що перебуває
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області
(код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00142 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (Добростанівської дільниці ветеринарної медицини) літ. «А-1» загальною площею 89,7 м2 за адресою: Львівська
обл., Яворівський р-н, с. Добростани, вул. Заставля, 46, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код
за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00143 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (Наквашанський пункт державної ветеринарної медицини) загальною площею 45,0 м2 за адресою: Львівська обл.,
Золочівський р-н, с. Накваша, вул. Центральна, 20, що перебуває на балансі
Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00144 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А-1,
загальною площею 104,1 м2; гараж, Б, загальною площею 67,6 м2 за адресою:
Львівська обл., Червоноградський р-н, с. Залижня, вул. Зелена, 10, що перебуває
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області
(код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00145 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 133,0 м2; господарська будівля площею
35,2 м2 за адресою: Львівська область, Львівський р-н, м. Жовква, вул. Тарнавського, 1, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу
на аукціоні без умов;
 № 00146 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А-1,
загальною площею 130,1 м2; гараж, Б-1, загальною площею 53,7 м2 за адресою:
Львівська область, Львівський р-н, м. Перемишляни, вул. Підвальна, 29, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській
області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00147 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень загальною площею 112,4 м2
за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 116, приміщення 2, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом
продажу на аукціоні без умов;
 № 00148 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі Дашавської дільниці ветеринарної
медицини, А-1, загальною площею 119,2 м2 за адресою: Львівська область,
Стрийський р-н, смт Дашава, вул. Б. Хмельницького, 119, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код
за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
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 № 00149 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі площею 77,4 м2 за адресою:
Львівська область, Червоноградський р-н, с. Хлівчани, вул. Осташевського, 2а, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу
на аукціоні без умов;
 № 00150 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: ветлікарня, А-1, загальною
площею 123,1 м2; гараж, Б-1, загальною площею 58,5 м2; сарай, В-1, загальною площею 26,4 м2 за адресою: Львівська область, Львівський р-н, с. Туринка,
вул. Б. Хмельницького, 48, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом
продажу на аукціоні без умов;

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

 № 00152 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі (пункту державної ветеринарної медицини)
загальною площею 59,4 м2 за адресою: Львівська область, Золочівський р-н,
с. Пеняки, вул. Центральна, 43, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов;
 № 00153 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 141,3 м2 за адресою:
Львівська область, Червоноградський р-н, с. Свитазів, вул. Зелена, 20, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській
області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях від 24.01.2022 № 0053-О прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого
майна – будівлі та споруди у складі: виробничий корпус № 2 площею 2278 м2;
виробничий корпус № 3 площею 1140 м2; виробничий корпус № 4 площею
720 м2; упорядження виробничої зони; високовольтна лінія виробничої зони;
кабельна лінія виробничої зони (Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Таганча)
шляхом продажу на аукціоні без умов, балансоутримувач – державна установа
«Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології та
кріомедицини НАН України», код за ЄДРПОУ 21519404.

  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2022:



 № 00151 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (приміщення І-го поверху) площею
44,9 м2 за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, с. Чуква, вул. Шкільна,
39, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні
без умов;

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 18.01.2022 № 89 прийнято рішення
про приватизацію державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» за адресою: Одеська
область, м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6, що становить 2883281 штук акцій
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код за ЄДРПОУ 14309913),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 18.01.2022:
 № 91 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежилого об’єкта, бази загальною площею 593,3 м2, у складі: адмінбудинок з
РММ та котельнею, А-1, 393,8 м2; ґанок, № 1; ґанок, № 2; прохідна, Б-1, 18,9 м2;
плотня, В-1, 80,5 м2; гараж для а/м, Ж-1, 100,1 м2; убиральня, Г-1; склад ПММ,
К-1; огорожі відкритої площадки № 7, 8, 9, 10; замощення відкритої площадки,
№ III; огорожі № 3, 4, 5, 6; замощення № I, II, за адресою: Миколаївська обл.,
Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Соборна, 100, що перебуває на балансі
Управління каналів річки Інгулець, код за ЄДРПОУ 42749093;
 № 90 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – виробничого (нежитлового) об’єкта, у складі: А-1 склад 413,4 м2; Б-1 нежитлова будівля 63,6 м2 за адресою: Миколаївська обл., Баштанський (Берез
негуватський) р-н, смт Березнегувате, вул. Павлова, 1, що перебуває на балансі
Управління каналів річки Інгулець, код за ЄДРПОУ 42749093.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях від 19.01.2022 № 110 прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – нежитлового приміщення магазину за адресою:
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Севастопольська, 24, що перебуває на балансі ПрАТ
«Ізмаїльський річковий порт «Дунайсудносервіс» (код за ЄДРПОУ 00463119),
шляхом продажу на аукціоні.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Рівненській та Житомирській областях від 21.01.2022 № 54 прийнято рішення
про приватизацію окремого майна – естакади за адресою: Рівненська область,
м. Рівне, вул. Будівельників, 1в шляхом викупу балансоутримувачем.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області від 18.01.2022:
 № 00158 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража літ. «К-1» загальною
площею 19,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 76;
балансоутримувач – Департамент містобудування та архітектури Харківської
обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02498530. Орган управління –
Харківська обласна державна адміністрація, код за ЄДРПОУ 23912956;
 № 00162 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу колишнього
Харківського ЦКБ по створенню, модернізації і реконструкції тепломеханічного
обладнання електростанцій «Енергопрогрес», за адресою: м. Харків, просп. Науки, 50, орган управління – Міністерство енергетики України;
 № 00163 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража в літ. «Б-1» загальною площею 19,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Соборна, 17в,
балансоутримувач – Північно-східний офіс Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ
40478572, орган управління – Державна аудиторська служба України;
 № 00164 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-1»
загальною площею 71,1 м2 за адресою: Харківська обл., Красноградський р-н,
с. Піщанка, вул. Садова, 153а, балансоутримувач – Дніпровський регіональний
структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України, код за ЄДРПОУ 25533424, орган управління – Міністерство інфраструктури України.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
від 21.01.2022:
 № 33 прийнято рішення про приватизацію окремого майна «Складські
приміщення на станції Копані», яке розташоване за адресою: Херсонська обл.,
Херсонський р-н, ст. Копані, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення головного управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області (код за ЄДРПОУ 0858890), шляхом продажу на аукціоні;
 № 34 прийнято рішення про приватизацію окремого майна «Складські
приміщення на станції Благодатне», яке розташоване за адресою: Херсонська обл., Херсонський р-н, с. Благодатне, що перебуває на балансі Аварійнорятувального загону спеціального призначення головного управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (код за ЄДРПОУ 0858890),
шляхом продажу на аукціоні.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 18.01.2022 № 92 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем «Квант-Радіоелектроніка»
за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5 (код за ЄДРПОУ 24727971), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133

ПП «Компанія «Аполлон»,

вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054
e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 100 прим.
Замовлення № 259-1

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

