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мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Окреме майно центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною площею 424,1 м2,
який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код ЄДРПОУ
00121790, та знаходиться за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9Б, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949.
Ціна продажу об’єкта – 72 000,00 грн (сімдесят дві тисячі грн 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 12 000,00 грн (дванадцять тисяч грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2, що знаходиться за адресою: 22343, Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а та перебувала на балансі ПрАТ
«Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ 00846180), приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом Львовичем,
РНОКПП 3329503956. Ціна продажу об’єкта – 353,29 грн (триста п’ятдесят три грн 29
коп.), у тому числі ПДВ – 58,88 грн (п’ятдесят вісім грн 88 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна
Будівля лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Племзавод «Україна», розташована за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом Львовичем, РНОКПП 3329503956. Ціна продажу об’єкта – 306,20 грн (триста шість грн 20
коп.), у тому числі ПДВ – 51,03 грн (п’ятдесят одна грн 03 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на електронному аукціоні
Об’єкт малої приватизації – окреме майно Лужанського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» приватизовано юридичною особою –
товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО БІЗНЕС ВІП». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 25200120,00 грн (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч сто
двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4200020,00 гривень (чотири мільйони двісті
тисяч двадцять грн 00 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – будівля машинного відділення (разом зі складовою
частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код ЄДРПОУ 03362710, приватизовано шляхом продажу на аукціоні громадянином України – Кльобою Тарасом Львовичем
(код 3329503956) за ціною продажу об’єкта – 852,75 грн (вісімсот п’ятдесят дві гривні
00 коп.) без урахування ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – приміщення першого поверху будівлі (літ. А) № 115-117, № 119121 загальною площею 107,9 м2 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань,
вул. Європейська, 65) приватизовано фізичною особою – Панченко Вікторією Дмитрівною, яка стала переможцем електронного аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу
становить 91 545,00 грн (дев’яносто одна тисяча п’ятсот сорок п’ять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 15 257,50 грн (п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят сім гривень
50 копійок).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна залізнична колія
від ст. «Калійна» до ст. «Стебник», під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2
за адресою: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127, що перебуває на
зберіганні ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ». Приватизовано Вербинським Володимиром Адамовичем за ціною 540 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 90 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкта
малої приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
одноповерховий будинок з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня літ.
В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля (гараж)
літ. Е; дворова вбиральня літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето,13,
що перебувають на балансі Ужгородського міжрайонного управління водного госпо-

України

дарства (код за ЄДРПОУ 22112707), приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 17 000,00
грн (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
об’єкта малої приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – вбудоване приміщення заглибленого
складу № 2 загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз» (код за ЄДРПОУ 00153608), приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за 62 406,00 грн
(шістдесят дві тисячі чотириста шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 401,00
грн (десять тисяч чотириста одна гривня 00 коп.).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним
заявником на участь в аукціоні, за 4593,48 грн, у тому числі ПДВ – 765,58 грн;
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним
заявником на участь в аукціоні, за 4587,42 грн, у тому числі ПДВ – 764,57 грн;
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним
заявником на участь в аукціоні, за 4593,48 грн, у тому числі ПДВ – 765,58 грн;
житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22
приватизовано фізичною особою – Ковальовим Ю. А., як єдиним заявником на участь
в аукціоні, за 3703,50 грн, у тому числі ПДВ – 740,70 грн.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-1)
загальною площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83, балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629), приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Демінським Сергієм
Анатолійовичем за 335592,00 грн (триста тридцять п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто дві
гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 55932,00 грн (п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот
тридцять дві гривні 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про продаж об’єкта державної власності – будівель та споруд у складі:
нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н,
с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебуває
на балансі Голованівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00699980)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди у складі:
нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16.
Назва балансоутримувача: Голованівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980), Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Соборна, 26.
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1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративна
будівля загальною площею 201,5 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький,
вул. Соборна, 7А.
Відомості про об’єкт

Назва
Адмініст
ративна
будівля
загаль
ною
площею
201,5 м2

Адреса роз
ташування
Кіровоград
ська обл.,
Добро
величків
ський р-н,
смт Добро
величківка,
вул. Шев
ченка, 124

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Єдиного реєстру об’єктів
державної власності щодо
державного майна, серія та
номер: 10-15-19108, виданий
10.10.2017, видавник: Фонд дер
жавного майна; свідоцтво про
право власності, серія та номер:
виданий 23.03.2006, видавник:
Добровеличківська селищна рада
Добровеличківського району Кі
ровоградської області

Форма
власності
та влас
ник
Дер
жавна;
Державна
служба
статисти
ки Украї
ни, код
ЄДРПОУ
37507880

Об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю (літ. Аа) загальною площею приміщень 201,5 м2 з вбиральнею на території. Рік
побудови – 1903. Фундаменти бутові; стіни та перегородки – дерев’яномазані, облицьовані цеглою; перекриття та покриття – дерев’янобалочне; покрівля – металева. Опалення – пічне. Водопостачання,
каналізація, газопостачання – відсутні. Підведено електропостачання.
Будівля не використовується. Загальний стан приміщень – незадовільний, потребує проведення ремонтних робіт. Вбиральня (літ. Е) стіни
дощаті; покрівля – азбоцементні листи. Право державної власності на
об’єкт зареєстровано 30.10.2017, номер запису про право власності
23124310.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1729
га; кадастровий номер: 3521700000:50:010:0008; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; перебуває у постійному користуванні
Головного управління статистики у Кіровоградській області.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 лютого 2021 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону 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 в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 державної власності – адміністративної будівлі загальною площею 201,5 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка,
вул. Шевченка, 124 та перебувє на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926), 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 державної власності – адміністративної будівлі
загальною площею 201,5 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926), має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 435 720,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 217 860,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 217 860,00 грн грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про продаж об’єкта державної власності –
нежитлового підвального приміщення загальною площею
38,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19
та перебуває на балансі ТОВ «Вентура»,
код за ЄДРПОУ 32155508, (зберігач)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлове підвальне
приміщення загальною площею 38,4 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,
м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19.
Назва балансоутримувача: ТОВ «Вентура» (зберігач), код ЄДРПОУ
32155508, адреса: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 6/2.
Відомості про об’єкт

Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа, м2
Реєстраційний
1494333335238
номер
Не викорис Функціональне
товується
використання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про продаж об’єкта державної власності –
адміністративної будівлі загальною площею 201,5 м2,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка,
вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного
управління статистики у Кіровоградській області
(код ЄДРПОУ 02360926)

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 43 572,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 786,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 786,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта у сумі 2 490,00 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто гривень 00
копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу об’єкта державної власності – адміністративної будівлі
загальною площею 201,5 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного управління статистики у
Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
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
перераховуються 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.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00
до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124. Контактна особа: Скріпнік
Павло Всеволодович, телефон (050)321-8-555, адреса електронної
пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок 0522 332400, 0522
332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 18.01.2021 № 12/01-05.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-03-05-000002-2.
Період між аукціоном:
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 – 4 357,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 178,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 178,60 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Нежитлове Кіровоградська
Витяг з Єдиного реєстру
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род, вул. Садо
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2
38,4 м
ва, 14/19
державного майна України України
Об’єкт являє собою нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 38,4 м2, що складається з: входу – 6,0 м2, основного приміщення – 24,0 м2, основного приміщення – 8,4 м2. Фундамент – бутовий
з цегляним цоколем; стіни цегляні; перекриття – над підвалом цегляне
склепіння по стальних балках. Підлога земляна. Підведене електропостачання в неробочому стані. Рік побудови – 1986. Стан об’єкта –
незадовільний. Право державної власності на об’єкт зареєстровано
14.02.2018, номер запису про право власності 25005068.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його
частини: договори оренди відсутні.
38,4

До складу об’єкта входить: одноповерхова нежитлова будівля, літ.
А, загальною площею 47,39 м2 (фундамент бутовий, стіни та перегородки глинобитні, покрівля з черепиці, перекриття дерев’яні оштукатурені, підлога дощата) та забор дерев’яний штахетчатий. Будівля не
підключена до інженерних мереж. Опалення пічне. Рік побудови – 1960.
Об’єкт тривалий час не використовується. Стан будівлі незадовільний,
подальша експлуатація об’єкта можлива після проведення ремонтновідновлювальних робіт та підключення будівлі до інженерних мереж.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0461 га, кадастровий номер
3521481300:519:000:1000, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 державної власності – будівель та споруд у
складі: нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н,
с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебуває на балансі Голованівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00699980), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності – будівель та споруд у складі:
нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебуває на балансі Голованівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ
00699980), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22 670,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 335,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 335,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 267,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 133,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 133,50 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) протягом
30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу
об’єкта державної власності – будівель та споруд у складі: нежитлове
приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка,
вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебуває на балансі Голованівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ
00699980).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00
до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район,
с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16. Контактна особа, яка відповідальна за забезпечення огляду об’єкта, – Панченко Олег Анатолійович, тел. +380989285270; адреса електронної пошти: 07.dlvmdpss.
kr@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро,
вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: поне-
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ділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна
особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400,
0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.01.2021 № 12/01-03.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-04-14-000003-2.
Період між аукціоном:
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 – 226,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 113,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 113,35 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ 3307
(автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску – 1991, колір –
сірий, номер шасі XTH330700M1414474.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: вантажний автомобіль ГАЗ споряджений
КУНГом (кузов уніфікований нульового габариту). На дату оцінки станом на 30.04.2020, автомобіль не придатний до використання. КУНГ є
каркасно-металевим кузовом-фургоном, зібраним зі сталевих куточків
швелерів, які оббиті алюмінієвими листами ззовні. Автомобіль не на
ходу, за функціональним призначенням не використовується, автомобіль та устаткування розукомплектовані. Деталі фургона вражені
різними видами корозії: деталі каркасу вкриті іржею, місцями мають
деформацію, утеплювальний матеріал характеризується масовими
руйнуваннями. Деталі ходової частини шасі та кабіна глибоко вражені
корозією, наявні також і наскрізні пошкодження. В автомобілі відсутні:
електротехнічне обладнання фургона, карбюратор, розподілювач, реле
електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення,
АКБ та генератор, датчики та вимірювальні пристрої. Розукомплектовані: радіатор, панель приборів, рульова колонка. Шини не придатні до
використання внаслідок тривалого простою, спостерігається крихкість
матеріалу, його руйнування, тріщини. Автомобіль в подальшому не
може бути використаний за основним призначенням у зв’язку з масовим руйнуванням матеріалу складових.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, зі 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 електрон
ного 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 автомобіля ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011),
рік випуску – 1991, колір – сірий, номер шасі XTH330700M1414474,
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 р. № 432 (зі змінами).
Покупець автомобіля ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік
випуску – 1991, колір – сірий, номер шасі XTH330700M1414474 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами: 42 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни: 21 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 350,00 грн (без урахування
ПДВ);
На ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 270,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 135,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 135,00 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок (0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору купівліпродажу в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять
гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано
в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію
державного і комунального майна»).
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
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
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – будівлі під літ. Б-1 – сараю загальною площею
73,8 м2, що становить 19/100 частки від нежитлових будівель
об’єкта, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
Коропський р-н, с. Покошичі, вул. Московська, 7,
що перебуває на балансі Коропської районної
державної лікарні ветеринарної медицини
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля під літ. Б-1 –
сарай загальною площею 73,8 м2, що становить 19/100
частки від нежитлових будівель об’єкта.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Коропський р-н,
с. Покошичі, вул. Московська, 7.
Найменування балансоутримувача: Коропська районна державна
лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 16200,
Чернігівська обл., смт Короп, пров. Кибальчича, 2, тел. (04656) 21535,
e-mail: korop@vetmed.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова будівля – сарай, складається із чотирьох складських приміщень,
які мають окремі входи. Загальна площа – 73,8 м2. Використовується
в якості складу. Фундамент, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – накат з дошки по дерев’яних балках, покрівля – азбестоцементні
хвилясті листи, підлога земляна. Наявне електроосвітлення.
Об’єкт розташований за 0,2 км до центру села Покошичі, неподалік
пролягає місцева дорога (0,05 км), під’їзд асфальтований.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної
власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ 3307
(автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску – 1991,
колір – сірий, номер шасі XTH330700M1414474
(Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13)

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у
робочі дні за місцем його розташування, попередньо звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок
(0472) 37-26-61. Час роботи управління 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: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної
пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський,
50, телефон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: https://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.
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 14.01.2021 № 0025-О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-09-19-000013-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 календарний день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 календарний день.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 427,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 213,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 231,50 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 та з якими адмініст
ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

73,8

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2021 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону 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 в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 державної власності – нежитлового підвального приміщення загальною площею 38,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород,
вул. Садова, 14/19 та перебуває на балансі ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 32155508, (зберігач), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності – об’єкта державної власності – нежитлового підвального приміщення загальною площею 38,4 м2,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19 та перебуває на балансі
ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 32155508, (зберігач), має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 650,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 650,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 930,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 965,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 965,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 480,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят гривень
00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – нежитлового підвального приміщення загальною площею 38,4 м2, що розташований за
адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19 та перебуває на балансі ТОВ «Вентура», код
за ЄДРПОУ 32155508, (зберігач).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
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
перераховуються 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.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00
до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок:
0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 18.01.2021 № 12/01-06.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000035-2.
Період між аукціоном:
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 – 193,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 96,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 96,50 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Кадастровий номер

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації
не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває
в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для
дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою
(припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого
об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо
стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт
приватизації. Якщо права користування такою земельною ділянкою
не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні
жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в
оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за
призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно.
На території вказаної вище земельної ділянки знаходиться також
адміністративна будівля Коропської районної державної лікарні ветеринарної медицини, що не є об’єктом приватизації та не входить до
його складу.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-pid-lit-b-1-sarajzagalnoyu-ploshheyu-73-8-kv-m-shho-stanovyt-19-100-chastky-vidnezhytlovyh-budivel-ob-yekta/. З пакетом документів стосовно об’єкта
можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – комплексу нежитлових будівель у складі:
будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною
площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2;
прибудова б загальною площею 4,6 м2; прибудова б1
загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К,
розташований за адресою: Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а,
що перебуває на балансі Бобровицької районної
державної лікарні ветеринарної медицини
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових
будівель у складі: будинок А загальною площею 43,6 м2;
прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б
загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною площею
4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня
У; колодязь К.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н,
с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а.
Найменування балансоутримувача: Бобровицька районна державна
лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, тел. (04632) 21198,
e-mail: bb@vetmed.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта (загальна
площа – 101,2 м2) входять: будинок загальною площею 43,6 м2; прибудова загальною площею 21,2 м2; ґанок; сарай загальною площею
26,3 м2; прибудова загальною площею 4,6 м2; прибудова загальною
площею 5,5 м2; вбиральня ; колодязь. Адмінбудинок (колишня ветлікарня) – одноповерхова будівля 1972 року побудови зі стінами із черепашника, дах – азбофанера, перегородки цегляні, опалення здійснювалося
через піч на дровах, яка наразі розібрана. Сарай – одноповерхова будівля 1968 року побудови зі стінами із черепашника, дах – азбофанера,
перекриття дерев’яні. Вбиральня – дощата дерев’яна споруда розміром
1х1 м, на використовується. Колодязь – кругла споруда, діаметром 1м,
глибиною до 10 м.
Осовець – село Бобровицького району, розташоване на березі річки
Недра за 12 км від м. Бобровиця, на межі з с. Щаснівка. Населення –
близько 190 осіб. Будівля розташована в околичній частині населеного
пункту, неподалік колишньої сільради (контора Щаснівського округу,
який об’єднує три села: Щаснівку, Осовець та Майнівку). Під’їзд до
об’єкта – ґрунтова дорога.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 лютого 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до
20.30 дня, що передує дню проведення 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 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 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 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35 989,78 грн (тридцять п’ять тисяч дев’ятсот
вісімдесят дев’ять грн 78 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 994,89 грн (сімнадцять
тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири грн 89 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 994,89 грн (сімнадцять тисяч
дев’ятсот дев’яносто чотири грн 89 коп.) без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 598,98 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 799,49 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 799,49 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Додаткові Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта,
в сумі 3 250 грн (три тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ
на р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м.
Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 19.01.2021 № 13/34.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-03-05-000005-1.
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.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 359,90 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 179,95 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 179,95 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації
не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває
в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для
дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою
(припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого
об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо
стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт
приватизації. Якщо права користування такою земельною ділянкою
не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні
жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в
оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за
призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleksnezitlovih-budivel-u-skladi-budinok-a-zagal-nou-ploseu-43-6-kv-mpribudova-a-zagal-nou-ploseu-21-2-kv-m-ganok-a1-saraj-b-zagal-nouploseu-26-3-kv-m-pribudova-b-zagal-nou-ploseu/. З пакетом документів
стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті http://www.vdr.spfu.
gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 лютого 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до
20.30 дня, що передує дню проведення 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 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 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 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48 856,70 грн (сорок вісім тисяч вісімсот
п’ятдесят шість грн 70 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 428,35 грн (двадцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 428,35 грн (двадцять чотири
тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.) без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 885,67 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 442,84 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 442,84 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Додаткові Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта,
в сумі 5 500 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р
№ UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ,
МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, e-mail:
morochko_74@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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 19.01.2021 № 13/39.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-08-000016-2.
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.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 488,57 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 244,29 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 244,29 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративного будинку загальною площею
486,4 м2 за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – адміністративний будинок
загальною площею 486,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80700, Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Львівській області. Код ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача:
79019, Львівська область, м. Львів, просп. В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт:
двоповерхова будівля. Фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля – толь, підлога дощата, вікна, двері –
дерев’яні.
Обладнано: водопроводом, каналізацією, опаленням – центральним, електроенергією, газифікацією.
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відомості

Державна;
Держав
на служба
статистики
України, код
ЄДРПОУ:
37507880

На даний час об’єкт приватизації частково перебуває в оренді відповідно до договорів оренди, зокрема:
1. Договір оренди від 28.03.2016 № 38 (зі змінами від 16.04.2019)
на нежитлове вбудоване приміщення № 3 загальною площею 20,1 м2,
розміщене на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл.,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2, укладений між РВ ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях та ТзОВ «Центр сервісного
обслуговування». Даний договір оренди відповідно до змін укладено
строком на 2 роки 364 дні і діє з 27.03.2019 до 25.03.2022 включно.
Місячна орендна плата за грудень 2020 р. становить 892,17 грн.
2. Договір оренди від 26.02.2019 № 27 на вбудоване нежитлове
приміщення № 2 загальною площею 61,0 м2, що знаходиться на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2, укладений між РВ ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях та Золочівською районною
державною адміністрацією Львівської області. Даний договір оренди
укладено строком на 2 роки 364 дні і діє з 26.02.2019 до 24.02.2022
включно. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого держав
ного майна бюджетними установами становить 1 (одну) гривню.
Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна» договори оренди зберігають чинність для
нового власника приватизованого майна.
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни
власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права
та обов’язки наймодавця.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,1395 га, що перебуває в постійному
користуванні Головного управління статистики у Львівській області, відповідно до Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 175233 від 31.03.2010.
Цільове призначення (використання) земельної ділянки: обслуговування адміністративного будинку. Кадастровий номер земельної ділянки: 4621810100:02:004:0015. Окремо земельна ділянка
не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26.02.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 – адміністративного будинку загальною площею 486,4 м2 за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець окремого майна – адміністративного будинку загальною площею 486,4 м2 за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н,
м. Золочів, вул. І. Труша, 2 має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 2 371 826,58 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 185 913,29 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 185 913,29 грн (без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 237 182,66 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 118 591,33 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 118 591,33 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 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 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, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine».
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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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до
16.45 за місцем його розташування за адресою: 80700, Львівська обл.,
Золочівський р-н, м. Золочів, вул. І. Труша, 2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Крупка Михайло Михайлович,
начальник управління збирання даних статистичних спостережень,
взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адмініст
ративних даних Головного управління статистики у Львівській області,
тел. 258-59-33.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок (032)261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-11-30-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 23 718,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 859,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 859,13 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна – будівель загальною
площею 782,9 м2 за адресою: Львівська область,
м. Пустомити, вул. Заводська,10, що перебуває
на балансі Головного управління статистики
у Львівській області, ЄДРПОУ 02361400
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівлі
загальною площею 782,9 м2.
Місцезнаходження: Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Львівській області, ЄДРПОУ 02361400.
Відомості про об’єкт:
об’єкт розташований у серединній частині міста Пустомити Львівської області. Відстань до зупинки громадського транспорту – наближено 200 м. Відстань автошляхами до залізничної станції – наближено
800 м. Прив’язка автошляхами до н/п в межах області – наближено
19 км до центру міста Львів. Район, в якому розташований об’єкт, розроблений і обладнаний всіма необхідними інженерними комунікаціями. Інженерне забезпечення об’єкта здійснюється від загальноміських
мереж. Доступні інженерні комунікації: електричні мережі, водопровід,
мережі каналізації, теплотраса.
Об’єкт – будівлі загальною площею 782,9 м2, а саме: адмінбудівля
літ. «А-3» загальною площею – 698,3 м2, триповерхова; котельня-склад
літ. «А-1» загальною площею 37,7 м2, одноповерхова; склад-гараж літ.
«Б» загальною площею 47,2 м2, одноповерховий. Рік побудови – 70-ті
роки ХХ ст. Технічний стан опорядження адмінбудівлі задовільний, але
потребує косметичного ремонту; технічний стан котельні – складу та
складу-гаража класифікується як незадовільний.
Фундамент стрічковий цегляний. Матеріал зовнішніх стін – цегла,
висота приміщень – 3,2 м (1-й поверх) та 2,6 м (підвал), перекриття – залізобетонні плити, покрівля – двосхила, азбестоцементні листи по дерев’яних кроквах, підлоги – дошки, паркет, керамічна плитка,
лінолеум; вікна, прорізи (віконні – металопластикові, дерев’яні, дверні – дерев’яні, ДСП. Внутрішнє оздоблення – штукатурка, офарблення
водоемульсійними і вапняними фарбами. Зовнішне облицювання –
штукатурка, фасадне офарблення. Інженерне забезпечення: автономне
опалення (відключене), електро-, водопостачання, каналізація.
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На даний час об’єкт приватизації частково перебуває в оренді відповідно до договорів оренди, зокрема:
1. Договір оренди від 25.04.2017 № 53 (зі змінами від 18.03.2020)
на вбудовані нежитлові приміщення № 15, 16, 17, що розташовані на 2-му поверсі будинку, вбудоване нежитлове приміщення № 6,
частина вбудованого нежитлового приміщення № 9, що розташовані на 1-му поверсі будинку, та вбудоване нежитлове приміщення
№ 11, що розташоване в будівлі складу-котельні (реєстровий номер
02361400.1.АААДЕЖ050), загальною площею 147,7 м2 за адресою:
Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська,10, укладений між
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області. Даний договір оренди відповідно до змін укладено строком на 2 роки 364 дні і
діє з 23.04.2020 до 21.04.2023 включно. Розмір річної орендної плати
за оренду нерухомого державного майна бюджетними установами
становить 1 (одну) гривню без урахування ПДВ.
2. Договір оренди від 19.03.2012 № 49 (зі змінами від 03.04.2014,
від 01.04.2016, від 04.04.2018, від 10.04.2020) на вбудоване нежитлове
приміщення № 14 загальною площею 15,3 м2, яке розташоване на 2-му
поверсі будівлі (реєстровий номер 02361400.1.АААДЕЖ049), за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10, укладений
між РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та
ФОП Гливою Володимиром Миколайовичем. Даний договір оренди відповідно до змін діє з 19.03.2012 до 18.03.2021 включно. Місячна орендна
плата згідно з розрахунком становить 397,97 грн без ПДВ.
3. Договір оренди від 19.07.2016 № 114 (зі змінами від 13.08.2019)
на вбудоване нежитлове приміщення № 4 загальною площею 47,9 м2,
що розташоване на 1-му поверсі адмінбудинку (реєстровий номер

02361400.1.АААДЕЖ050), за адресою: Львівська область, м. Пустомити,
вул. Заводська, 10, укладений між РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та Пустомитівською районною державною
адміністрацією Львівської області. Даний договір оренди відповідно до
змін укладено строком на 2 роки 364 дні і діє з 18.07.2019 до 16.07.2022
включно. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого держав
ного майна бюджетними установами становить 1 (одну) гривню без
урахування ПДВ.
4. Договір оренди від 13.11.2006 № 171 (зі змінами від 23.11.2012,
від 19.11.2013, від 27.11.2014, від 07.07.2015, від 24.11.2015, від
30.11.2016, від 04.12.2017, від 03.12.2018, від 19.11.2019) на вбудовані нежитлові приміщення № 3 та № 5 загальною площею 62,2 м2,
що розташовані на 1-му поверсі будівлі, за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська,10, укладений між РВ ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях та Пустомитівською
районною державною адміністрацією Львівської області. Даний договір оренди відповідно до змін діє до 30.10.2020 включно. Розмір річної
орендної плати за оренду нерухомого державного майна бюджетними
установами становить 1 (одну) гривню без урахування ПДВ. Триває
робота щодо продовження терміну дії договору.
5. Договір оренди від 07.09.2010 № 151 (зі змінами від 27.01.2011,
від 01.02.2011, від 16.02.2012, від 30.01.2013, від 13.02.2015, від
22.02.2017, від 15.09.2017, від 11.09.2018, від 21.01.2019) на вбудовані
нежитлові приміщення № 11, 12, 13 загальною площею 55,8 м2, що розташовані на 2-му поверсі триповерхової будівлі (реєстровий номер
02361400.1.АААДЕЖ050), за адресою: Львівська область, м. Пустомити,
вул. Заводська,10, укладений між РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області. Даний договір оренди
відповідно до змін діє до 31.12.2020 включно. Розмір річної орендної
плати за оренду нерухомого державного майна бюджетними установами становить 1 (одну) гривню без урахування ПДВ. Триває робота
щодо продовження терміну дії договору.
6. Договір оренди від 24.06.2015 № 92 (зі змінами від 21.08.2018)
на вбудоване нежитлове приміщення № 9 за № 9-3 площею 10,7 м2,
що розташоване на 1-му поверсі будівлі (реєстровий номер
02361400.1.АААДЕЖ050), за адресою: Львівська область, м. Пустомити,
вул. Заводська, 10, укладений між РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях та Пустомитівською районною державною
адміністрацією Львівської області. Даний договір оренди відповідно до
змін діє до 21.06.2021 включно. Розмір річної орендної плати за оренду
нерухомого державного майна бюджетними установами становить 1
(одну) гривню без урахування ПДВ.
Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна» договори оренди зберігають чинність для
нового власника приватизованого майна.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею
0,1997 га, кадастровий номер 4623610100:01:004:0201, перебуває
у користуванні Головного управління статистики у Львівській області
на підставі державного акта на право постійного користування, серія
7ЛВ № 448925 від 01.01.2001. Державна реєстрація речового права
на нерухоме майно 03.07.2019. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови, вид використання – обслуговування адмініст
ративної споруди. Частина земельної ділянки обтяжена сервітутом,
суть якого полягає у забезпеченні права проходу мешканців та проїзду легкового автотранспорту на присадибну ділянку Назарчук М. М.
Власник земельної ділянки зобов’язаний проводити використання
території у межах охоронних зон цих мереж за погодженням відповідних інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ
цих служб для їх експлуатації.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності –
окремого майна – будівель загальною площею 782,9 м2 за адресою:
Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська,10, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Львівській області, ЄДРПОУ 02361400, 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – будівель загальною площею 782,9 м2 за адресою: Львівська
область, м. Пустомити, вул. Заводська,10 повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни
власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права
та обов’язки наймодавця.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 3 967 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 983 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 983 500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 396 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 198 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 198 350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок.
Умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в
сумі 2 560,00 грн (дві тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.) без
ПДВ (договір від 22.10.2020 № 15/20) на рахунок органу приватизації
UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях,
ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба
України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
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6

відомості
приватизації

107,9

127,3

112,0

–

За видом діяльності 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна, всього
у тому числі передача електроенергії (без ПДВ)

тис. грн

3326,5

3659,9

3919,1

2331,6

тис. грн

1403,3

1539,0

1679,8

800,4

За видом діяльності 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності тис. грн
й керування, всього

–

–

–

–

За видом діяльності 71.20 – Технічні випробування
та дослідження, всього

–

–

–

–

тис. грн

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»
за останні три роки та останній звітний період

№
Показники
з/п
1 Активи
1.1 Необоротні активи, у тому числі
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість основних засобів
1.2 Оборотні активи, у тому числі:
1.2.1 Запаси
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість
1.2.3 Грошові кошти
1.2.4 Витрати майбутніх періодів
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Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

2017 р.

2018 р.

2019 р.

1894,3
333,4
0,0
333,4
1560,9
1408,4
61,9
89,4
1,2

1922,4
298,6
0,0
298,6
1623,8
1472,8
73,7
75,1
2,2

1964,7
271,2
0,0
271,2
1693,5
1516,0
83,6
91,5
2,4

9 міс.
2020 р.
2060,1
251,0
0,0
251,0
1809,1
1615,0
89,9
104,1
0,1

1894,3
1700,0
194,3

1922,4
1731,7
190,7

1964,7
1735,4
229,3

9 міс.
2020 р.
2060,1
1780,8
279,3

тис. грн

115,8

86,8

93,6

155,6

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
осіб
тис. грн
грн

78,5
3416,4
3416,4
3302,8
2036,5
906,4
334,7
25,2
+113,6
22
1376,2
5212,9

103,9
3766,0
3766,0
3648,9
2296,4
994,4
325,8
5,5
26,8
+117,1
22
1514,8
5737,8

135,7
4012,5
4012,5
3895,1
2437,7
1089,1
325,3
14,3
28,7
+117,4
22
1661,0
6291,7

123,7
2331,6
2331,6
2221,7
1324,9
709,2
184,7
0,0
19,8
+90,1
22
1125,5
5684,3

Найменування показника

Одиниця виміру

Усього

З неї прострочена

Дебіторська заборгованість
Усього, в тому числі:

тис. грн

89,99

–

розрахунки за виданими авансами

тис. грн

11,4

–

розрахунки з дебіторами

тис. грн

72,8

–

податкове зобов’язання

тис. грн

2,6

–

соцстрах на випадок втрати працездатності

тис. грн

3,1

–

Кредиторська заборгованість
Усього, в тому числі:

тис. грн

279,3

105,7

з бюджетом

тис. грн

75,1

–

зі страхування (ЄСВ)

тис. грн

15,4

–

з оплати праці

тис. грн

5,1

–

податковий кредит від попередньої оплати (ПДВ)

тис. грн

1,2

–

розрахунки за отриманими авансами

тис. грн

13,2

–

Дивіденди акціонерам

тис. грн

105,7

105,7

Розрахунки з іншими кредиторами

тис. грн

3,6

–

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)
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20

Інформація про реєстрацію права власності

486,1

2 Приміщення від
ділу технічної до
кументації

310,8

Виробничі потреби
ПрАТ – 2-й, 3-й
поверхи; в оренду
здано 1-й поверх
(прохідна)
Не задіяно, здано в
оренду (частково)

3 Будівля вироб
ничих приміщень
відділу технічної
документації
4 Будівля відділу
науково-технічної
інформації

136,5

5 Будівля лабо
раторії лінійних
двигунів та тен
зометричних ви
мірювань
6 Будівля їдальні та
конструкторських
приміщень

206,2

257,7

991,2

7 Приміщення скла
ду експеримен
тального цеху

60,2

8 Будівля будівель
ної групи

421,2

9 Будівля склад
ських приміщень

Свідоцтво про право власності

На будівлю від 09.01.2003, ви
дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4

На приміщення від 09.01.2003,
видане на підставі розпоря
дження Шевченківської районної
адміністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На приміщення від 09.01.2003,
оренду
видане на підставі розпоря
дження Шевченківської районної
адміністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду (частково) дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4

278,7, з
яких після
продажу
частини
приміщень
в будівлі,
ПрАТ об
ліковує
174,2
10 Будівля медпункту
34,2
Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
оренду
дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4
11 Будівля конструк 1369,4, з Не задіяно, здано в На будівлю від 09.01.2003, ви
торів
яких після оренду (частково) дане на підставі розпорядження
продажу
Шевченківської районної адмі
частини
ністрації від 09.01.2003 № 4
приміщень
в будівлі,
ПрАТ об
ліковує
1133,3
12 Будівля транс
форматорної під
станції

51,6

Використовується
ПрАТ за призна
ченням

На будівлю від 09.01.2003, ви
дане на підставі розпорядження
Шевченківської районної адмі
ністрації від 09.01.2003 № 4

реєстра дата прийняття
ційний
рішення про
номер
реєстрацію
об’єкта права власності
1920677 18.07.2003

1935891

21.07.2003

1921036

18.07.2003

1936072

21.07.2003

1921223

18.07.2003

1921123

18.07.2003

1920331

18.07.2003

1920791

18.07.2003

1920922

18.07.2003

1936230

21.07.2003

1919739

18.07.2003

1935614

21.07.2003

дата витягу

1 Будівля адмініст
ративного корпусу
і прохідної

Витяг про реєстрацію права власності на
нерухоме майно

18.07.2003

Умови
використання

21.07.2003 18.07.2003 21.07.2003

Загальна
площа, м2

18.07.2003

Будівля,
приміщення,
споруда тощо

18.07.2003 18.07.2003 18.07.2003

тис. грн

2019 р.

18.07.2003

За видом діяльності 72.19 – дослідження й експериментальні розробки
у сфері інших природничих і технічних наук (основний), всього

2018 р.

21.07.2003

Одиниця
За 9 міс.
За 2017 рік За 2018 рік За 2019 рік
виміру
2020 року

2017 р.

18.07.2003

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Проектноконструкторський інститут конвеєробудування» (далі – ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»,
товариство, інститут).
Місцезнаходження товариства: 79007, м. Львів, вул. Базарна, 20.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 04601819.
Розмір статутного капіталу товариства – 324850,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» у кількості 944560 штук, що становить 72,6920 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2020 – 22 особи.
Види діяльності ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» за КВЕД:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.20 Технічні випробування та дослідження.
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом з розробки та проектування транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії.
В інституті накопичений значний інтелектуальний потенціал. У технічному архіві ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» зберігаються проектно-конструкторські документи на більше ніж 30 видів обладнання транспортних
систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських робіт,
що в різні часи були розроблені інститутом та поставлені на виробництво понад 2 тисяч підприємств різних
галузей господарства України та країн колишнього СРСР.
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» перебуває на обліку в Центральному державному науково-технічному
архіві України (далі – ЦДНТА України) і включено до Списку № 1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), які передають документи до ЦДНТА України. Переліки 23 проектів, проблем (тем) за період 1973 – 2013 рр., науково-технічна документація щодо яких віднесена до складу
НАФ і підлягає передачі на державне збереження, по інституту за відповідні роки є затверджені/схвалені
експертно-перевірною комісією ЦДАНТД УРСР/ ЦДНТА України.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг)

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Дебіторська та кредиторська заборгованості
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» станом на 01.10.2020

№
з/п

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації державної власності –
пакета акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства
«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Продукція
(роботи, послуги)

Продовження таблиці

№
Показники
з/п
2 Пасиви
2.1 Власний капітал
2.2 Поточні зобов’язання, у тому числі:
2.2.1 Поточна кредиторська заборгованість (за розрахунками
з бюджетом, зі страхування, з оплати праці)
2.2.2 Інші поточні зобов’язання
3 Доходи всього, в тому числі:
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
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 Витрати з податку на прибуток
5 Чистий прибуток (збиток) +, 6 Середня кількість всіх працівників
7 Фонд оплати праці усіх працівників
8. Середньомісячна заробітна плата

№ 5 (1350)

21.07.2003

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Адреса: вул.Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, м. Радехів, вул. Львівська,1.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.
Контактна особа від балансоутримувача: Крупка Михайло Михайлович – начальник Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальником адмініст
ративних даних, тел. 258-59-33.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях від 14.01.2021 № 00088 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – будівель загальною площею
782,9 м2 за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Заводська, 10».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-30-000003-2.
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 – 39 670,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 835,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 835,00 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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(серія ВАА
№ 478049)

1044357
(серія ВАА
№ 478068)
1035278
(серія ВАА
№ 478052)
1044470
(серія ВАА
№ 478069)
1035419
(серія ВАА
№ 478054)

1035351
(серія ВАА
№ 478053)
1034880
(серія ВАА
№ 478048)
1035100
(серія ВАА
№ 478050)
1035187
(серія ВАА
№ 478051)

1044582
(серія ВАА
№ 478070)
1034575
(серія ВАА
№ 478046)

1044223
(серія ВАА
№ 478067)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Інформація про реєстрацію права власності

01.04.2009 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою №15 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

01.02.2016 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 4 Нежитлові
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

23 ПП Со
гор З. М.

226

01.02.2016 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 4 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

24 ПП Литов 228
ченко В. В.

01.06.2016 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 4 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

220,0

Не задіяно, здано в Не оформлено
оренду (частково)

25 ТзОВ «Кра 242
ківський
ринок»

01.07.2018 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

17 Металевий гараж

20

Не задіяно

Не оформлено

26 ПП Ку
зів Л. М.

17.01.2020 До 31.12.2020 з можливістю продовження строку Нежитлові
дії договору оренди
приміщення

18 Стенд для випро
бовування конвеє
ра ПНЦ-100

180

Не задіяно

Не оформлено

19 Каркас з навісом
стенда для випро
бовування конвеє
ра ПТУ-160

300

Не задіяно

Не оформлено

14 ПП Ко
валь О. В.
15 ПП Кучаб
ська З. О.
16 ПП Мар
ко Я. Я.
17 ПП Пани
лик О. М.
18 ПП Педчен
ко Е. В.
19 ПП Бі
лий В. Ю.

828,28

Під склад

2570,42

27.02.2006 До 27.02.2021 з можливістю продовження строку Частина даху
дії договору оренди

28 ТзОВ «Кра 220
ківський
ринок»

30.12.2015 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

Під камеру 1929,11
схову
Під камеру
схову

650,00

Під склад

1372,92

1752,14

Під
магазин

Для
7028,48
розміщення
базової
станції
мобільного
зв’язку
Під
магазинсклад

7006,86

№ 5 (1350)

163/07 01.11.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 13 Нежитлові
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

Під склад

1608,80

Під склад

2682,84

Під склад

4937,49

32 ТзОВ
«АльянсАрк»

203

01.01.2013 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 5 Нежитлові
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

33 ТзОВ «Кра 230
ківський
ринок»

01.05.2016 До 01.05.2022 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлові
від 01.05.2019 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

34 ПП Мар
ко Я. Я.

92/07

01.04.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 13 Нежитлові
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

842,98

35 ПП Геле
тій Б. М.

187

01.06.2011 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

844,94

36 ПП Куроч 215/17 01.01.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
кін В. В.
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

653,57

37 ПП Лит
вин Г. М.

243

01.05.2019 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

1339,01

38 ПП Марке 244
вич О. І.

01.05.2019 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

13430,71

39 ПП Чижев 245
ський В. Ю.

01.06.2019 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

4070,19

40 ПП Ярем
чук С. Г.

246

01.11.2019 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

210

912,34

41 ПП Ан
тошев
ська Т. Й.

15.04.2013 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 7 Нежитлові
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

2308,60

42 ПП Грине 214
вич Ю. М.

01.08.2014 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 6
від 01.01.2020 до договору оренди)

43 ТзОВ
«Краківський ри
нок»

115

29.12.2005 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 8 Частина
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю складського
продовження строку дії договору оренди
приміщення

44 ПП
Рак М. І.

67/07

01.04.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 15 Складське
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

93,8

Будівля складських приміщень
Під
2114,39
майстерню
для
надання
побутових
послуг
4638,82

Під склад

5207,87

Під склад

610,42

Під склад

9745,77

6,0

Під
майстерню

710,94

Під
виставку
меблів

3610,06

Під
магазин

704,12

Під склад

401,44

13950,94

9849,20

34,2

Під кафе

55,0

Будівля медпункту

6,0

8,1

45,0

Будівля конструкторів

130,0

1495,24

62,7

01.02.2016 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 4 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

91,8

Будівля будівельної групи
30 ПП Педчен 221
ко Е. В.

165/17 01.01.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 4 Частина не
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю житлового
продовження строку дії договору оренди
приміщення

4320,37

14,3

29 ПП Лу
цик Р. О.

3,0

18,2
9,8
5,9
8,4
18,3
13,0
94,6
23,8
8,3
13,5
30,0
16,1
19,2

13 ПП Гри
щенко І. Г.

37,7

12 ПП Бе
нюх І. М.

12,0

9 ФОП Ри
бальчен
ко Н. В.
10 ФО Ложов
ська С. Р.
11 ПП Стась
ків В. М.

9,9

8 ПП Стефа
нишин Г. В.

16,6

7 ПП Лу
цик Р. О.

27 ЛФ ПрАТ 518
«Київстар»

31 ПП Мар
ко Я. Я.

Розмір
Цільове місячної
призначен орендної
ня оренди плати,
грн

Будівля адміністративного корпусу і прохідної
б/н
31.03.2006 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 12 Нежитлові
Під
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
магазинпродовження строку дії договору оренди
склад
207
21.01.2013 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 8 Нежитлове
Під
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
магазин
продовження строку дії договору оренди
Приміщення відділу технічної документації
8/17 01.01.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
127/07 01.04.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 15 Нежитлове
Під складвід 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
майстерню
продовження строку дії договору оренди
229
01.05.2016 До 01.05.2022 (згідно з додатковою угодою № 1 Нежитлові
Під
від 01.05.2019 до договору оренди) з можливістю приміщення
громадську
продовження строку дії договору оренди
вбиральню
201/12 01.09.2012 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 8 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
200/12 01.06.2012 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлові
Під
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
магазин
продовження строку дії договору оренди
222/17 01.01.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
Під
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
магазинпродовження строку дії договору оренди
склад
235
01.08.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
Під камеру
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
схову
продовження строку дії договору оренди
237
01.11.2019 До 31.12.2020 з можливістю продовження строку Нежитлове
Під склад
дії договору оренди
приміщення
238
01.11.2017 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 2 Частина не
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю житлового
продовження строку дії договору оренди
приміщення
240
01.07.2018 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 2 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації
179/11 01.01.2011 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлові
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
247
01.01.2020 До 31.12.2020 з можливістю продовження строку Нежитлове
Під камеру
дії договору оренди
приміщення
схову
Будівля відділу науково-технічної інформації
162/07 01.09.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 13 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
24/07 01.04.2007 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 15 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
183
01.03.2011 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлове
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
175/10 01.06.2010 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлові
Під склад,
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
складпродовження строку дії договору оренди
магазин
186
01.06.2011 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 9 Нежитлові
Під склад
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди
65,0

5 ТзОВ «Кра
ківський
ринок»
6 ПП Ли
сак Ю. Б.

Строк дії договору

55,1

4 ПП
Цьонь А. В.

дата

Назва об’єкта
оренди

Орендована
площа, м2

Договір оренди

3 ПП Ду
бас І. Я.

Під
майстерню

Приміщення складу експериментального цеху

Станом на 01.10.2020 у ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно товариства.
Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство.
Технічна документація та правовстановлюючі документи на землекористування ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» не оформлено.
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» проводить оплату земельного податку за фактичне користування земельною ділянкою площею 0,5681 га за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20. Сума сплаченого податку за
землю за 2019 рік становить 155523,66 грн, за 9 місяців 2020 року – 102618,04 грн.
За інформацією відділу у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, наданою
у 2020 році, відповідно до розробної відомості Шевченківського району м. Львова державної статистичної
звітності по формі 6-зем станом на 01.01.2016 за підприємством обліковується земельна ділянка площею
0,5451 га на вул. Базарній, 20 у м. Львові, яка відноситься до земель промисловості.
На даній земельній ділянці крім того знаходиться об’єкт нерухомого майна (павільйон площею 519,5 м2),
який належить іншому власнику.
Інформація
про договори оренди, укладені щодо нерухомого майна (приміщень в будівлях)
ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»» за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20
Станом на 01.10.2020

2 ПП Петро
ва Л. В.

249

29,12

224

30,0

22 ПП Грин
да О. І.

16 Некапітальні
складські примі
щення

1 ФОП Васи
лишин Г. Я.

1090,00

63,2

01.02.2016 До 31.12.2020 (згідно з додатковою угодою № 3 Нежитлове
від 01.01.2020 до договору оренди) з можливістю приміщення
продовження строку дії договору оренди

Відповідно до ре Не оформлено
зультатів інвента
ризації, проведеної
ПрАТ у 2020 р.,
об’єкт фактично
відсутній

№

Під склад

Будівля їдальні та конструкторських приміщень
21 ПП Лопат 223
ка І. Г.

122,0
(згідно з
техпас
портом
об’єкта
приміщен
ня 2-го
поверху)

№
Орендар
з/п

36,4

65/07

38,2

213,5 Не задіяно, здано в Не оформлено
(згідно з оренду
техпас
портом
об’єкта)

Будівля лабораторії лінійних двигунів та тензометричних вимірювань
20 ПП Круп
чак І. М.

16,4

1034729
(серія ВАА
№ 478047)

Строк дії договору

16,6

18.07.2003

дата

20

Не задіяно, здано в На приміщення від 09.01.2003, 1920168
оренду (частково) видане на підставі розпоря
дження Шевченківської районної
адміністрації від 09.01.2003 № 4

номер
витягу

№

45,9

реєстра дата прийняття
ційний
рішення про
номер
реєстрацію
об’єкта права власності

Будівля котельної

320,44

Нежитлове
приміщення

153,5

15 Корпус № 4
(склад ОМТС)

Свідоцтво про право власності

Розмір
Цільове місячної
призначен орендної
ня оренди плати,
грн

Під
магазин

60,0

14 Будівля котельної

59,7

Умови
використання

Назва об’єкта
оренди

Під
магазин

20,0

13 Приміщення гара
жа і складу № 7

Загальна
площа, м2

№
Орендар
з/п

Під по
1328,14
треби гос
подарської
статутної
діяль-ності
орендаря

17,6

Будівля,
приміщення,
споруда тощо

18.07.2003 дата витягу

№
з/п

Договір оренди

Витяг про реєстрацію права власності на
нерухоме майно

Орендована
площа, м2

Продовження таблиці

Під склад- 1909,07
майстерню

Некапітальні складські приміщення
1153,85

2080,62
1036,32

1176,34
1133,05
1014,35
8302,18
3270,25

Приміщення гаража і складу № 7

Станом на 01.10.2020 на балансі ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» 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.
У ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» утворились обсяги забруднюючих речовин:
за 2019 рік – обсяг 0,0015 см3, сплачено екологічного податку 4,6 грн;
за 9 місяців 2020 року – обсяг 0,00011 см3, сплачено екологічного податку 0,27 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року. Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час
його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

27 січня 2021 року

8

відомості
приватизації

27 січня 2021 року

Миколаїв
ська обл.,
Казанків
ський р-н,
с. Ново
данилівка,
вул. Інду
стріальна, 2

Функціональне
використання
Не використовується

Комплекс нежитлових
будівель – автозапра
вочна станція № 2,
у складі: будинок
оператора, замощен
ня, автозаправочні
блок-пункти № 2,№ 3
(цегляні напівзруйно
вані фундаменти)

Адреса роз
ташування

605974348236

Назва

Загальна пло
ща (м2)
Реєстраційний
номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових
будівель – автозаправочна станція № 2.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2.
Назва балансоутримувача: відсутній.
Ідентифікаційний код балансоутримувача згідно з ЄДРПОУ: відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Форма

Підстава
власності
виникнення права
та
власності
власник

Рішення суду,
серія та номер:
915/809/17, ви
даний 25.10.2017,
видавник: Гос
подарський суд
Миколаївської
області

Державна;
Фонд
державного
майна
України

Відомості про земельні ділянки: витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку серія та номер: НВ-4801320952015, дата
державної реєстрації 17.03.2015, реєстратор: відділ Держземагенства
у Казанківському районі. Кадастровий номер 4823683500:01:000:0007.
Площа – 0,3000 га.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук
ціону.
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 комплексу нежитлових будівель – автозаправочної
станції № 2 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 комплексу нежитлових будівель – автозаправочної станції № 2 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 21580,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10790,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції – 10790,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2158,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1079,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1079,00 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець комплексу нежитлових будівель – автозаправочної станції № 2 зобов’язаний сплатити кошти в сумі 6000,00 грн (шість тисяч
грн) за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом
10 банківських днів з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – сховища зрідженого пропан-бутану
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: сховище зрідженого
пропан-бутану.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32.
Назва балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.
Ідентифікаційний код бал анс оу тр имувача згідно з ЄДРПОУ
24584661.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Назва
Сховище
зрідже
ного
пропанбутану

Адреса
розташу
вання
Миколаїв
ська обл.,
м. Южно
українськ,
Проммай
данчик, 32

1521125748108

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – комплексу
нежитлових будівель – автозаправочної станції № 2

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

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 № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем
його розташування за адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н,
с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2.
Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@spfu.
gov.ua.
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: http://www.spfu.sov. uа/
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від
15.01.2021 № 12-У.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000048-1.
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 без умов – 215,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 107,90 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-m aj danchi k
і -ets-prozorroprodazhi-cbd2.

20,5

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ
«ПКІ конвеєробудування» можна з 10.00 до 15.00 щодня, крім вихідних
та святкових днів, за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20. Контактна
особа на підприємстві: голова правління ПрАТ Липин Михайло Федорович, роб. телефон/факс (032) 261-23-77.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. Тел.
(032) 299-91-07. Адреса вебсторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/lviv.html. 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 – lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ підготовки до приватизації та
управління корпоративними правами регіонального відділення, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032) 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 16 січня 2021 р. № 00112.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціону 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 – 2361,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1180,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1180,70 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» у кількості 944560 штук, що становить 72,6920 % 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 ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»
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 пакета акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен мати відкритий
рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 236140,00 грн (двісті тридцять шість тисяч сто
сорок гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 118070,00 грн (сто вісімнадцять тисяч сімдесят гривень 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 118070,00 грн (сто вісімнадцять тисяч сімдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23614,00 грн (двадцять три тисячі шістсот чотирнадцять гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11807,00 грн (одинадцять тисяч вісімсот сім гривень 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11807,00 грн (одинадцять тисяч вісімсот сім гривень 00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 1200,00 грн (0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» (далі – ПрАТ
«ПКІ конвеєробудування», товариство) у кількості 944560 штук акцій,
що становить 72,6920 % статутного капіталу товариства (далі – пакет
акцій), з дати переходу права власності на пакет акцій зобов’язаний:
забезпечувати збереження основного виду діяльності товариства,
а саме: Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (код КВЕД 72.19), та освоїти нові види продукції, робіт, послуг;
не допускати виникнення простроченої заборгованості товариства з
виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного
фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
не допускати звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством 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 з дати
переходу до нього права власності на пакет акцій;
виконувати в повному обсязі умови колективного договору протягом
строку його дії, а після його завершення здійснити заходи з укладення
нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому
законодавством порядку з урахуванням положень галузевої угоди та
забезпечувати його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори та угоди»);
забезпечувати здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці»;
забезпечувати належне збереження в технічному архіві ПрАТ «ПКІ
конвеєробудування» науково-технічної документації, що належить до
Національного архівного фонду (НАФ) України, здійснити заходи з її
передачі та передачу на постійне зберігання до Центрального дер
жавного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками 23 проектів, проблем (тем) по інституту за період 1973 – 2013
рр., науково-технічна документація по яких є віднесена до складу НАФ
і підлягає передачі на державне збереження, схваленими протоколами
експертно-перевірної комісії ЦДНТА України);
забезпечувати збереження в належному стані конструкторськотехнічної документації в технічному архіві ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», а також документів довготривалого зберігання в залежності
від термінів їх зберігання, зокрема документів трудового архіву товариства, або здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної установи;
здійснювати дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо товариства.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з дня переходу права власності на пакет акцій товариства до покупця.
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, м. Київ,
вул. Бастіонна,6, МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
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Відомості про земельні ділянки: відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук
ціону.
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 сховища зрідженого пропан-бутану 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 сховища зрідженого пропан-бутану повинен відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
З урахуванням обмежень, визначених Законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», рішення
Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990 № 299 «Про санітарнозахисну зону Южноукраїнської АЕС», можливе подальше використання
покупцем сховища зрідженого пропан-бутану – розбирання.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 141,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 70,50 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції – 70,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціон з умовами – 14,10 грн (без урахування ПДВ);
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Відомості про земельні ділянки: відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні,
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук
ціону.
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 складу кисневих балонів та карбіду кальцію здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціо
нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець складу кисневих балонів та карбіду кальцію повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
З урахуванням обмежень, визначених Законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», рішення
Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990 № 299 «Про санітарно-

№ 5 (1350)

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – адміністративної
будівлі загальною площею 571,8 м2 за адресою:
Полтавська обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративна
будівля загальною площею 571,8 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892) за адресою:
м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефони для довідок: (0532) 60-94-80,
50-23-56.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Назва

Адреса роз
ташування

Адмініст
ративна
будівля
загальною
площею
571,8 м2

Полтав
ська обл.,
м. Гло
бине,
вул. Вино
градна, 13

613359853206

Миколаїв
ська обл.,
м. Южно
українськ,
Проммай
данчик, 31

1373372648108

Склад
кисне
вих ба
лонів та
карбіду
кальцію

116,2

Назва

Адреса
розташу
вання

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: склад кисневих балонів
та карбіду кальцію.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31.
Назва балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.
Ідентифікаційний код бал анс оу тр имувача згідно з ЄДРПОУ
24584661.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – складу кисневих балонів
та карбіду кальцію

Функціо
нальне ви
користання
Не викорис
товується
за своїм
функціо
нальним
призначен
ням

Підстава виникнення
права власності
Свідоцтво про право
власності на нерухоме
майно, серія та номер:
35922797, виданий
03.04.2015, Реєстрацій
на служба Глобинського
районного управління
юстиції

Форма
власності
та власник
Державна;
Держав
на служба
статистики
України, код
ЄДРПОУ
37507880

Адміністративна будівля загальною площею 571,8 м2 знаходиться
за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13, балан
соутримувач – Головне управління статистики у Полтавській області.
Адміністративна будівля збудована в 1973 році, місце розташування
характеризується розміщенням в межах центральної частини м. Глоби
не, являє собою двоповерхову окремо розташовану нежитлову будівлю
з підвалом. Під’їзд до будівлі здійснюється по асфальтованій дорозі,
по вул. Виноградній. Окрім частини приміщення 1-го поверху, що займає банківське відділення, адміністративна будівля ніяк не експлуатується.
Двоповерхова будівля, цегляна, фундамент – бетонні блоки, покрівля – азбест, перекриття – з/бетонні плити, стіни цегляні, перегородки
цегляні, підлога – лінолеум, мозаїчна, бетонна, керамічна плитка, внутрішнє опорядження – штукатурка, пофарбування, шпалери, побілка,
керамічна плитка. Опалення – індивідуальний газовий котел, водопровід
та каналізація наявні, електропостачання, телефонізація та газопостачання є в наявності.

5320610100:50:005:1060

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

Площа земельної
ділянки, м2
Кадастровий номер
земельної ділянки

Адреса
розташу
вання

1824

Назва

Відомості про земельні ділянки

Земельна ділянка

захисну зону Южноукраїнської АЕС», можливе подальше використання
покупцем складу кисневих балонів та карбіду кальцію – розбирання.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 13880,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6940,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції – 6940,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1388,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 694,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 694,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець складу кисневих балонів та карбіду кальцію зобов’язаний
сплатити кошти в сумі 2940,00 (дві тисячі дев’ятсот сорок грн) грн
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
банківських днів з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
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 № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його
розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31.
Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@spfu.
gov.ua.
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: http://www.spfu.sov. uа/
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від
15.01.2021 № 11-У.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-11-07-000004-2.
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 без умов – 138,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 69,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69,40 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-m aj danchi k
і -ets-prozorroprodazhi-cbd2.

571,8

аукціону із зниженням стартової ціни – 7,05 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець сховища зрідженого пропан-бутану зобов’язаний сплатити
кошти в сумі 2900,00 (дві тисячі дев’ятсот грн) грн за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний центральний розподільчий пункт будівельної бази)
Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його
розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32.
Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@spfu.
gov.ua.
Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: http://www.spfu.sov.uа/
Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від
15.01.2021 № 10-У.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-11-07-000007-2.
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 без умов – 1,41 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,71 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-m aj danchi k
і -ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Цільове
Форма власності, підстава на право корис
призначення
тування земельною ділянкою, інформація
земельної
про обтяження
ділянки
Для будівни
цтва та об
слуговування
будівель
органів дер
жавної влади
та місцевого
самовряду
вання

Державна власність, Державний акт на
право постійного користування земель
ною ділянкою від 07.04.2010 ЯЯ 227449,
правокористувач: Головне управління
статистики У Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 02361892, обтяження прав
на земельну ділянку: санітарно-захисна
зона на ділянки 71 м2, 18 м2, 51 м2 та
381 м2 від 10.09.2008 згідно з Законом
№ 0109553008942

Перелік майна,
яке передане в оренду

Орен
Орендна
Цільове при
Реквізити до
дона
плата за 1 м2
значення
говору оренди та
площа
за місяць без
оренди
термін його дії
(м2)
ПДВ (грн)
1 АТ «Креді Нежитлове
74,8 Під розміщення № 94/07-н
193,93
офісних примі від 21.11.2007,
агріколь приміщення
щень банку
банк»
діє до 10.02.2022

№
Орендар
з/п

Назва
об’єкта
оренди

Договір оренди зберігає свою чинність для нового власника приватизованого майна згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 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 – 2 105 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 052 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 052 950,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 210 590,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 105 295,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 105 295,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
об’єкта приватизації в розмірі 3770,00 (три тисячі сімсот сімдесят грн 00
коп.) грн у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу
на рахунок органу 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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову
будівлю (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: Полтавська обл., смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Об’єкт не
використову
ється за сво
їм функціо
нальним при
значенням

Акт приймання-передачі
нерухомого майна, б/н
від 18.07.2006, видавник:
комісія; ЗУ «Про управління
об’єктами державної влас
ності» № 185 від 21.09.2006

Державна;
Держпрод
спожив
служба
України

Приміщення гаража має фундамент – дерев’яні стовпи, стіни дощаті;
шиферний дах. Загальна площа приміщення – 21,5 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не виділена.
Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 18 січня 2021 року:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону 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 в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 – гаража 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,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець окремого майна – гаража повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2380,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1190,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1190,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 238,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 119,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 119,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража
зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 3400,00 грн у місячний термін після нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – гаража за адресою:
Сумська область, Білопільський район, с. Вири, вул. Кавказ, 30
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження: Сумська область, Білопільський район, с. Вири,
вул. Кавказ, 30.
Назва балансоутримувача: Білопільська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00704304).
Відомості про об’єкт

Адреса розташу
вання
Сумська область,
Білопільський
район, с. с. Вири,
вул. Кавказ, 30

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
11639203459206
ний номер

Функціо
Форма
Підстава виникнення права
нальне вико
власності
власності
ристання
та власник

78,3

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
1602699159206
ний номер

Сумська об
ласть, Біло
пільський
район, с. Річ
ки, вул. 9
Травня, 3

21,5

Назва

Адреса
розташування

Гараж

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження: Сумська область, Білопільський район, с. Річки, вул. 9 Травня, 3
Назва балансоутримувача: Білопільська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00704304).
Відомості про об’єкт

Назва

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – гаража
за адресою: Сумська область, Білопільський район,
с. Річки, вул. 9 Травня, 3

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням: Сумська область, Білопільський район, с. Річки, вул. 9 Травня, 3.
Відповідальна особа: головний бухгалтер Білопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини Рожок Л. О., тел. (095)
402-09-67.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
18.01.2021 № 45.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-03-23-000001-2.
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:
аукц іон у з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
23,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 11,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 11,90 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна у робочі дні: з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Виноградна, 13.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон (0532) 50-07-56, адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.
gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00
до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія.
Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
15.01.2021 № 55.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-10-29-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 21 059,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 529,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 529,50 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Функціональне
використання

Підстава ви
никнення права
власності

Форма
власності та
власник

Об’єкт не вико
ристовується за
своїм функціо
нальним при
значенням

Акт прийманняпередачі нерухо
мого майна б/н
від 18.07.2006,
видавник: комісія

Державна;
Держпрод
спожив
служба
України

Приміщення гаража має фундамент – щебінь, стіни та перегородки – цегляні; дах – шифер, вікна одинарні. Загальна площа приміщення – 78,3 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не виділена.
Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 18 січня 2021 року:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону 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 в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 – гаража 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,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець окремого майна – гаража повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 21920,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 10960,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10960,00 грн (без урахування
ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2192,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1096,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1096,00 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража
зобов’язаний компенсувати регіональному відділенню витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 2640,00 грн у місячний термін після нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням: Сумська область, Білопільський район, с. Вири,
вул. Кавказ, 30.
Відповідальна особа: головний бухгалтер Білопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини Рожок Л. О., тел. (095)
402-09-67.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
18.01.2021 № 44.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-03-23-000002-2.
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:
аукц іон у з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
219,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 109,60 грн;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 109,60 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

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

2061734859226

Не використовується

Сумська
область,
м. Кро
левець,
вул. Вої
нів Інтер
націо
налістів,
24а

Загальна
площа (м2)
Реєстраційний
номер
Функціональне
використання

Адреса
розташу
вання

1547,6

50-квартирний житловий будинок
(ІІ черга)

Назва

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

Підстава виникнення права влас
ності

Форма
власності
та власник

Накази Фонду державного майна Укра
їни № 447 від 27.03.2018; № 1637 від
27.12.2018; № 1099 від 11.11.2019;
накази Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Сумській
області № 161 від 24.04.2018; Регіо
нального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській та Сум
ській областях
№ 905 від 13.11.2019; довідка Кро
левецького районного бюро технічної
інвентаризації № 393 від 01.08.2019

Державна;
Регіональне
відділення Фон
ду державного
майна України
по Полтавській
та Сумській
областях, код
за ЄДРПОУ
42769539, кра
їна реєстрації
Україна

Назва

Адреса
розташування

Площа земель
ної ділянки (м2)

Під
об’єктом
незавер
шеного
будівни
цтва

Сумська
область,
м. Кролевець,
вул. Воїнів
Інтернаціона
лістів, 24а

0,0752

Відомості про земельні ділянки

Форма власності,
Цільове
підстава на право
призна
Кадастровий номер
користування
чення зе
земельної ділянки
земельною ділян
мельної
кою, інформація
ділянки
про обтяження
5922610100:01:007:0393 Для
Державна;
житлових підстава на право
коопера користування
тивів
земельною ділян
кою – відсутня.
Обмеження не
зареєстровані

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аук
ціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 незавершеного будівництва – 50-квартирного
житлового будинку (ІІ черга) здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – 50-квартирного
житлового будинку (ІІ черга) повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 01,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,50 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 00,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,05 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.
Умови продажу: аукціон з умовами.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартирний
житловий будинок (ІІ черга).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA 143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
SWIFT: PBANUA2X
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),

№ 5 (1350)

№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV. 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 42769539
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Кролевець,
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а.
Телефон (0542) 36-11-32.
Відповідальна особа: заступник начальника Управління – начальник
відділу приватизації та управління корпоративними правами держави
Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області
Білоброва Н.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях: адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
18.01.2021 № 43.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000156-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 00,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 00,005 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 00,005 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною
площею 84,27 м2 за адресою: Харківська область,
Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
магазину літ. «А» загальною площею 84,27 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Сахновщинське імені
М. О. Ключки» (ЄДРПОУ 00851198).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Харківська
область, Сахновщинський р-н, с. Сугарівське (098 2007574).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 84,27 м2. Рік побудови – 1954. Фундамент
бутовий, стіни цегляні, покрівля шифер, перекриття – дерев’яні балки,
підлога дощата. Об’єкт розташований в центральній частині села, тривалий час не використовується.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна (свідоцтво про право власності від 01.07.2009 № 238).
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.
spfu.gov.ua.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру
у Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 належить
до земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію права власності або користування на земельну ділянку відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24.02.2021. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням 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 проводиться відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 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 кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 46 300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 23 150,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4630,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2315,00 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2315,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
магазину літ. «А» загальною площею 84,27 м2 за адресою: Харківська
область, Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7,
у розмірі 3950 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 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 – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT-КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS 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 покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за адресою розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна, 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 організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова
Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ регіонального відділення від 15.01.2021 № 00094.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000007-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 463,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 231,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 231,50 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. 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 Харківській, 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 область,
Великоновосілківський район, с-ще 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 область, Великоновосілківський
район, с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача: ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за
ЄДРПОУ 05394759).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова окремо розташована виробнича будівля літ. А-1 площею 91,9 м2. Рік побудови – 1968. Висота
приміщень – 2,62. Фундамент будівлі – бутовий камінь; стіни – шлакоблок, поверх нанесена штукатурка; перекриття дерев’яне; покрівля –
шифер; двері, вікна – дерев’яні, підлога – бетон, дощата. Будівля потребує ремонту, тривалий час за цільовим призначенням не використовується. Фізичний знос будівлі становить 39,4 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.
spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить
державі в особі Фонду державного майна України на підставі витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності № 158160727 від 01.03.2019.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

27 січня 2021 року

12

відомості
приватизації

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження 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
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 60700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 30350,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 6070,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3035,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3035,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
телефонної станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 за адресою:
Донецька область, Великоновосілківський район, с-ще Урожайне,
вул. Поштова, 1 зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги 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 область, Великоновосілківський
район, селище Урожайне, вул. Поштова, 1, у розмірі 3399,00 грн (три
тисячі триста дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 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/elektronnimajdanchiki-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 область, Великоновосілківський район, с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
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 організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька
Ольга Миколаївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти:
kharkiv@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 Харківській, Донецькій та Луганській областях від 16.01.2021 № 00097.
Унікальний код 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) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 607,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 303,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 303,50 грн.
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Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – медсанчастини-поліклініки за адресою:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: медсанчастинаполіклініка.
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ОНБ повернуто у державну власність за
рішенням суду. Дата початку будівництва (згідно з технічним паспортом) – 1987, інформація щодо дати закінчення будівельних робіт відсутня. Згідно з інформацією з технічного паспорта площа основи об’єкта –
1436,3 м2, висота цокольного поверху – 2,0 м, висота будівлі – 27,0 м,
підвал висотою 2,06 м. Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової
будівлі, дах відсутній. Комунікації (вода, електроенергія, опалення, каналізація) відсутні. Фундамент виконано з залізобетонних блоків, перекриття – залізобетонні плити. Спостерігаються сколи бетону з оголенням залізної арматури та руйнування розчину у швах фундаменту.
Стінові панелі – залізобетонні плити, зовнішнє та внутрішнє оздоблення – відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини, оголена залізна
арматура зі слідами корозії. Котлован по периметру виконаний із залізобетонних блоків, має часткове перекриття залізобетонними плитами.
Консервація об’єкта не проводилась.
Поряд з об’єктом незавершеного будівництва розташований житловий сектор приватної забудови, міська лікарня, загальноосвітня
школа, дитячий садок, продовольчий ринок та зупинки громадського
транспорту. У безпосередній близькості розташована промислова зона
металургійних та машинобудівних підприємств.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.
spfu.gov.ua.
Рівень будівельної готовності – 19 %.
Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
07.06.2018 № 126655026, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 1570405714123.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій
розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, кадастровий номер не присвоювався, інформація про наявність обтяжень
відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням 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 проводиться відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 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 кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 655 600,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 327 800,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 327 800,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 65 560,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32 780,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 32 780,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіон альн ому відділенню Фонду держ авн ого майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – медсанчастини-поліклініки за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2, у розмірі 7000,00 грн (сім тисяч грн
00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 19.01.2021 № 00130.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 6 556,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 278,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 278,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. 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
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – Дитячого оздоровчого
табору «Лазурний» за адресою: Донецька область,
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Дитячий оздоровчий
табір «Лазурний».
Місцез нах од ження: Донецька область, Мангушський район,
с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації складається із 67 одиниць основних засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці: основне
літ. А-2, загальна площа – 1680,5 м2, складові: ґанки а-а(3), льох А/п,
площа – 104,7 м2; основне літ. Б-2, площа – 704,3 м2, складова: ґанок
б; основне літ. В-2, площа – 704,3 м2, складова: ґанок в; основне літ.
Г-2, площа – 1290,5 м2, складові: ґанки г-г(4); основне літ. З-1, площа –
220,5 м2; основне літ. Д-1, площа – 298,6 м2, складові: прибудова Д’, ґанок д; основне літ. Ж-1, площа – 172 м2, складові: ґанки ж-ж(2); основне
літ. И-1, площа – 144,2 м2; основне літ. К-1, площа – 306,6 м2; основне
літ. Л-1, площа – 22,8 м2; огорожа, 1; замощення, 1; трансформаторні
літ. М-1, літ. П-1; вбиральня літ. Н; склади літ. О-1, літ. С-1 складова:
ґанок о’; сараї літ. Р-1, літ Ф-1; навіси літ. Т, літ. Х, літ. Ч, літ. Ц; насосна літ. У. Рік побудови – 1978. Детальна інформація та документація
по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з Дер
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.01.2017, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 1143122914239.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: державний акт на право постійного користування землею від 21.12.2001, зареєстрований в книзі
записів державних актів на право постійного користування землею за
№ 246, на земельну ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з планом
землекористування, наданий дитячому оздоровчому центру «Лазурний» в с. Юр’ївка.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 лютого 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження 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 проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
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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 кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 10 475 350,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни на 50 % –
5 237 675,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5 237 675,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 047 535,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни на 50 % –
523 767,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 523 767,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2021 – 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 01 січня поточного року.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду КВЕД 55.20 діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання) діяльності об’єкта приватизації (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р «Деякі питання діяльності дитячих
оздоровчих закладів»);
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – Дитячого оздоровчого табір «Лазурний» за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74, у розмірі 15 800,00 грн (п’ятнадцять тисяч вісімсот
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.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: незавершений будівництвом 171-квартирний дев’ятиповерховий
житловий будинок № 2 загальною площею 13231,48 м2 (житлова площа – 9084,44 м2), що обліковується на балансі ТОВ «Україна – Метал-ЛТД».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головка, мікрорайон 12-А»; тел.: (056) 435-22-63, (056) 408-54-17.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка об’єкта незавершеного будівництва з метою його повернення у державну власність.
Визначення розміру відшкодування внаслідок можливого завдання
майнової шкоди (збитків) державі в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна – Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта
незавершеного будівництва.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: 41.20 – будівництво житлових та нежитлових будівель.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 9 375,00 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: загальна площа ділянки – 1,4281 га (державний акт від 01.07.1998 № 399):
площа ділянки під житловий будинок № 2 – 9830,0 м2,
площа забудови під будинок № 2 – 2210,0 м2,
площа благоустрою під житловий будинок № 2 – 7620,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Кривий Ріг,
вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а.

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових будівель та
споруд загальною площею 714,6 м2 у складі: адміністративногосподарське приміщення літ. А-1 площею 397,5 м2; приміщення
віварію літ. Б-1 площею 80,1 м2; підсобне приміщення літ. В-1 площею 59,1 м2; сарай-гараж літ. Г-1 площею 159,8 м2; погріб літ. Д-1
площею 18,1 м2; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4, що знаходиться за
адресою: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г та обліковується на балансі Чемеровецької районної дер
жавної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00712019.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 2020 рік, а саме:
1) адміністративно-господарське приміщення літ. А-1 площею
397,5 м2 – 0,00 грн;
2) приміщення віварію літ. Б-1 площею 80,1 м2 – 0,00 грн;
3) підсобне приміщення літ. В-1 площею 59,1 м2 – 0,00 грн;
4) сарай-гараж літ. Г-1 площею 159,8 м2 – 0,00 грн;
5) погріб літ. Д-1 площею 18,1 м2 – 0,00 грн;
6) піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4 – 38366,40 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної
площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
10,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2021.
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 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 р. за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних 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
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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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Україна 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 організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта – Гетьман Артем Сергійович,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@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 Харківській, Донецькій та Луганській областях від 16.01.2021 № 00098.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 104 753,5 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 52 376,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 52 376,75 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. 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.

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

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення
9-поверхового житлового будинку № 2.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): кадастровий номер
ділянки: 1211000000:07:061:0136, територія Криворізької міської ради,
Тернівський район.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.10.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням умов
цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення
застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 50 (п’ятдесят)
тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом І.
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них»).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
за напрямом оцінки майна та спеціалізацією в межах цього напряму:
І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (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, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва, зокрема житлової нерухомості (квартири, житлові
та дачні будинки разом із господарськими будівлями та спорудами
або без них).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 04 лютого 2021 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
 Конкурс відбудеться 10 лютого 2021 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, кімн. 303).

діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.
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.
Конкурсна документація претендента складається з:
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;
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);
підтвердних документів (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).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
11.02.2021 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
 Конкурс відбудеться 17.02.2021 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства
(ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,946 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.
№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв.
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського
товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,946 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,321 тис. грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
1. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля
котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008),
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відомості
приватизації

 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ.
А11, вхід в підвал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,321 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської служби
України (ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5,187 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1 загальною площею 371,6 м2, будівля літ. Б-1
загальною площею 163,7 м2, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Театральна, 33.
Балансоутримувач: Царичанський районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 08671403).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
14,196 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру»
(ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,732 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,549 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н,
с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код за ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,615 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(гараж) літ. Д, загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,859 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(склад) літ. В, загальною площею 82,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням склад.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,859 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
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Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг
у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 05 лютого
2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 11.02.2021 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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 об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль ВАЗ 217230 11001,
легковий комбі – В, рік випуску – 2008.
Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Галицької районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль ВАЗ 217230
11001, легковий комбі – В, рік випуску – 2008.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 2. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль ВАЗ 2107, легковий седан – В, рік випуску – 2006.
Балансоутримувач: Фінансове управління Галицької районної дер
жавної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль ВАЗ 2107,
легковий седан – В, рік випуску – 2006.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 3. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль DAEWOO LANOS,
легковий седан, рік випуску – 2006.
Балансоутримувач: Галицька районна державна адміністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль DAEWOO
LANOS, легковий седан, рік випуску – 2006.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 4. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль DAEWOO NUBIRA,
легковий, рік випуску – 1998.
Балансоутримувач: Галицька районна державна адміністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль DAEWOO
NUBIRA, легковий, рік випуску – 1998.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 5. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль ГАЗ 3110, легковий седан – В, рік випуску – 2004.
Балансоутримувач: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної
державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль ГАЗ 3110,
легковий седан – В, рік випуску – 2004.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 6. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль ГАЗ 31105, легковий седан – В, рік випуску – 2004.
Балансоутримувач: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної
державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль ГАЗ 31105,
легковий седан – В, рік випуску – 2004.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 7. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль Мазда, легковий
Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998.
Балансоутримувач: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної
державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль Мазда,
легковий Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 8. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль ВАЗ 21213, легковий, рік випуску – 2000.
Балансоутримувач: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної
державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль ВАЗ 21213,
легковий, рік випуску – 2000.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 9. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль марки ГАЗ 221710
«Соболь», мікроавтобус – D.
Балансоутримувач: Івано-Франківська обласна державна адмі
ністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль марки ГАЗ
221710 «Соболь», мікроавтобус – D, рік випуску – 2000.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 10. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль марки ГАЗ 31105
«Волга», рік випуску – 2004.
Балансоутримувач: Івано-Франківська обласна державна адмі
ністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль марки ГАЗ
31105 «Волга», рік випуску – 2004.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 11. Найменування об’єкта оцінки: автомобіль марки ГАЗ 3110
«Волга», рік випуску – 2003.
Балансоутримувач: Івано-Франківська обласна державна адмі
ністрація.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – автомобіль марки ГАЗ 3110
«Волга», рік випуску – 2003.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
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Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 2,76 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 12. Найменування об’єкта оцінки: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею
138,2 м2, гараж, Б загальною площею 37,2 м2.
Балансоутримувач: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська область, Рожнятівський р-н, с. Креховичі, вул. Шевченка, 106.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 138,2 м2,
гараж, Б загальною площею 37,2 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 13. Найменування об’єкта оцінки: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею
81,3 м2, гараж, Б загальною площею 51,4 м2.
Балансоутримувач: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська область, Рожнятівський р-н, с. Спас,
вул. Франка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 81,3 м2,
гараж, Б загальною площею 51,4 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 14. Найменування об’єкта оцінки: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А загальною
площею 43,4 м2.
Балансоутримувач: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська область, Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 143.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – приміщення лікарні
ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А загальною
площею 43,4 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 15. Найменування об’єкта оцінки: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А загальною
площею 133,7 м2; гараж, Б загальною площею 64,7 м2; вбиральня, б площею 3,5 м2.
Балансоутримувач: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська область, Рожнятівський р-н, с. Цінева,
вул. Вагілевича Івана, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – приміщення лікарні
ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А загальною
площею 133,7 м2; гараж, Б загальною площею 64,7 м2; вбиральня, б
площею 3,5 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
 16. Найменування об’єкта оцінки: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею
74,4 м2; гараж загальною площею 47,3 м2.
Балансоутримувач: Тисменицька районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. Коцюбинського, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 74,4 м2;
гараж загальною площею 47,3 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн станом на 30.11.2020.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.

№ 5 (1350)

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 най
менування 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:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
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, передбаченим
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 опуб
лікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, 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 55-31-39.

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
 Окреме майно – будівля свинарника площею 688,9 м2 за
адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Янченка Дмитра,
2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Нова
Україна» (код за ЄДРПОУ 00448737; припинено; правонаступник – ТОВ
«Нова Україна» (код за ЄДРПОУ 32831851).
Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2021.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
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, зокрема порівняної площі.
Очікувана найбільша ціна: 7500,00 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 із:
підтвердних документів;
конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням такої роботи, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
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:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить
не менше 3 років.
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 Регіонального від-

ділення 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 11.02.2021 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.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
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 – лабораторія ветеринарної
медицини під літ. А-1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Ямпільський район,
смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єків необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 5 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремо розташована
будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – лабораторія ветеринарної
медицини.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Кролевецький район,
м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єків необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 9 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – 6 об. – 0,00 грн, огорожа № 1, 2, 3 – 7935,70 грн.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремо розташована
будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – приміщення колишньої стоматполіклініки.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 96.
Балансоутримувач: НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єків необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – адмінбудівля під літ. «А-1».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, смт. Ямпіль, вул. Заводська, 10, приміщення 51.
Балансоутримувач: Північно-східний офіс Держаудитслужби.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 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 Фонду держав
ного 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 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 05.02.2021 включно.
 Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду дер
жавного майна України по Полтавській та Сумській облас
тях 11.02.2021 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Лені
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кім. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.
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приватизації

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
20.01.2021 № 12/01-05-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (пост № 5
на території вугільного складу) літ. А-1 загальною площею 6,0 м2 за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, буд.
107з, що перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ
00191023), шляхом викупу балансоутримувачем згідно зі ст. 16 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 20.01.2021 № 12/01-06-РП прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаражів загальною площею 61,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Миру,
68, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Петропавлівському районі Дніпропетровської області
(код за ЄДРПОУ 36725512).
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
20.01.2021 № 12/01-07-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – виробничої будівлі цеху
гідромехобладнання загальною площею 797,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Степова,
12Б, що перебуває на балансі Управління каналу Дніпро-Донбас (УКДД)
(код за ЄДРПОУ 05387179).
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
20.01.2021 № 12/01-08-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом
викупу балансоутримувачем згідно зі ст. 16 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (бокс для стоянки автомобілів
ВПЧ) літ. А-1 загальною площею 25,6 м2 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 111г, що перебуває на балансі ПрАТ
«Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
21.01.2021 № 12/01-09-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – гаража з оглядовою ямою загальною площею 95,2 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, смт Васильківка, вул. Першотравнева, 199, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Васильківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ
37870848), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 21.01.2021 № 12/01-10-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
будівель площею 351,8 м2 у складі: гараж літ. Б площею 30,1 м2; гараж літ. В площею 36,3 м2; гараж літ. Е площею 20,1 м2; гараж літ. Г
площею 32,1 м2; гараж літ. Д площею 7,8 м2; бокс № 1 літ. К, З, І, Ж,
Н, О площею 116,8 м2; П-бокс № 2 площею 105,8 м2; убиральня літ.
М площею 2,8 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Шевченка, 122, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у м. Павлограді Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 37936856), шляхом продажу на аукціоні.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 19 січня 2021
року № 43 прийнято рішення приватизувати об’єкт малої приватизації – окреме майно – частину будівлі автотракторних класів загальною
площею 378,7 м2 за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Гусєва,
27, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ 03744994; правонаступник – АТ «Фастівська сільгосптехніка»), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 25.01.2021
№ 63 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
від 19.08.2020 № 541 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого майна – нежитлових будівель та споруд у складі: будівля сироварні, прохідний пункт, котельна, пожежний резервуар (комплекс), склад
інвентарю, побутовий блок, водонапірна башта, оглядова площадка,
каналізаційна мережа, водопровідні мережі, теплові мережі, огорожа
території, очисна споруда» в частині уточнення найменування об’єкта
малої приватизації, а саме: «1. Прийняти рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна – майнового комплексу
у складі: адмінбудівля (А) загальною площею 60,7 м2, ґанок, ґанок; склад
сировини 65,5 м2, цех-сироварня (В) загальною площею 287,2 м2, тамбур, компресорна (в1), санпропускник (в2) загальною площею 93,9 м2;
кочегарка (Г) загальною площею 49,4 м2; паркан (h), ворота (h1), ворота
(h2); водонапірна башня (N); пожежний резервуар; оглядовий майданчик; каналізаційна мережа; водопровідна мережа; теплова мережа;
очисна споруда (поля фільтрації та піщані фільтри) за адресою: Київська
область, Кагарлицький район, с. Стави, вул. Донецька, 49, що перебуває
на балансі Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності
«Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600), орган управління – Міністерство енергетики України».
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ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00161 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – гаража, літ. Ж, загальною
площею 20,2 м2 за адресою: Закарпатська область, Виноградівський
р-н, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код
за ЄДРПОУ 40314229, орган управління – Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом
продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00162 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною площею
471,2 м2; пожежний резервуар (1) об’ємом 191,0 м3 за адресою: Закарпатська область, Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний,
вул. Партизанська, 54 що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код за ЄДРПОУ
40314229, орган управління – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу
на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00163 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних
об’єктів у складі: адмінбудинок, А, хлів, Б, вбиральня, В, загальною
площею 217,9 м2 за адресою: Закарпатська область, Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Фізкультурна,18, що перебуває на балансі Тячівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698839, орган управління – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00166 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: радіостанція «Льон» – 1 шт., радіостанція «Карат» – 2 шт., стіл
для засідань – 1 шт., палатка тех. перевірки протигазів – 1 шт., друкарська машинка «Листвиця» – 1 шт., рентгенометр ДП – 5В – 3 шт. за
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34, що перебуває
на балансі Приватного акціонерного товариства «СКФ Україна», код за
ЄДРПОУ 05745160, орган управління – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
області, шляхом викупу.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00167 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: будинок інспекції загальною площею 74 м2, гараж (Б-1) загальною площею 14,9 м2; сарай (літер В-1) загальною площею 21,8 м2
за адресою: Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, вул. Привокзальна, 16, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, код за ЄДРПОУ 40317441,
орган управління – Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00168 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – гаража Б-1 загальною площею 37,3 м2 за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вул. Жовтнева), 3, гараж 1, що перебуває
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській
області, код за ЄДРПОУ 40317441, орган управління – Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00169 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – приміщення ветеринарної
дільниці (А-1) загальною площею 80,3 м2 за адресою: Волинська обл.,
Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна, 25, що перебуває на
балансі Рожищенської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00692564, орган управління – Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіон альн ого відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
21.01.2021 № 00170 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності: окремого майна – дільниці ветеринарної медицини, приміщення головного корпусу загальною площею 84,7 м2 за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н,
с. Орищі, вул. Гагаріна, 37, що перебуває на балансі Іваничівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00692469, орган управління – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу
на аукціоні без умов.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіон альн ого відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
21.01.2021 № 00171 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності: окремого майна – будівлі,
приміщення інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2 за адресою:
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Франка Івана,
1, що перебуває на балансі Маневицької районної державної лікарні
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00692541, орган управління –
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіон альн ого відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
21.01.2021 № 00172 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – будинку інспекції
(літер А-1) загальною площею 104,3 м2 за адресою: Волинська обл.,
Любомльський р-н, м. Любомль, вул. Володимирська, 49а, що перебуває на балансі Любомльської районної державної лікарні ветеринарної
медицини, код за ЄДРПОУ 00692529, орган управління – Державна
служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
21.01.2021 № 00173 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – приміщення
інспекції «А-1» загальною площею 105 м2 за адресою: Волинська обл.,
Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня
(вул. 1 Травня), 47, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, код за ЄДРПОУ 40317441,
орган управління – Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00174 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – будинку інспекції загальною площею 73,7 м2 за адресою: Волинська обл., Іваничівський
р-н, смт Іваничі, вул. 8 Березня, 1, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби у Волинській області, код за ЄДРПОУ 40317441, орган управління – Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу
на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00175 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у
складі: приміщення ветлікарні (А-1) загальною площею 90,2 м2, сарай
(В-1) загальною площею 50 м2, гараж (Б-1) загальною площею 57,4 м2
за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Доросині, пров. Степовий, 10, що перебуває на балансі Рожищенської районної державної
лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00692564, орган управління – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00176 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у
складі: будинок інспекції «А-1» загальною площею 81,1 м2, хлів з прибудовою «Б-1» загальною площею 37,1 м2 за адресою: Волинська обл.,
Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3, що перебуває на
балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, код за ЄДРПОУ 40317441, орган управління – Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
шляхом продажу на аукціоні без умов.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 21.01.2021
№ 00177 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: будівля загальною площею 53,9 м2; гараж загальною площею
33,4 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул.
Старицького (вул. Маяковського), 35, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, код
за ЄДРПОУ 40317441, орган управління – Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом
продажу на аукціоні без умов.
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