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відомості
приватизації

Свідоцтво про дер жав ну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570

www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61

www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Окреме майно – вуглекислотна ємкість літ. «Щ» площею 108,0 м2 за адресою: Він ницька 
обл., Він ницький р-н (колишній Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 28 привати-
зовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аук ціо ні без умов. 
Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВН ЛІМІТЕД».

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 61 200,00 грн (шістдесят одна тисяча двісті грн 
00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 200,00 грн (десять тисяч двісті грн 00 коп.).

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

Окреме майно – підпірна стіна № 6 площею 103,15 пог. м за адресою: Він ницька обл., 
Він ницький р-н (колишній Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 28 приватизовано 
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аук ціо ні без умов. Покупець – 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВН ЛІМІТЕД».

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 61 200,00 грн (шістдесят одна тисяча двісті грн 
00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 200,00 грн (десять тисяч двісті грн 00 коп.).

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – Окреме майно Козлівського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (300002) Адмі ніст ративно-побутовий корпус (адмін-
корпус), (300017) Адмі ніст ративно-побутовий корпус, (будівля їдальні) (заг. пл. 842,9 кв.м), 
(300032) Матеріальний склад (зерносклад), (300024) Матеріальний склад, (300025) Матеріаль-
ний склад (прибудова) (заг. пл. 825,7 кв.м), (300006) Виробничий корпус (будівля варильного 
відділення), (300009) Виробничий корпус (будівля бродильного відділення) (заг. пл. 2 386,1 кв.м), 
(300016) Будівля складу ПММ (заг. пл. 19,1 кв.м), (300030) Будівля розмельного відділення, 
(300013) Галереї (заг. пл. 1211 кв.м), (300031) Будівля зерноскладу (заг. пл. 1772,2 кв.м), 
(300007) Виробничий корпус №2 (горілчаний цех), (300033) Виробничий корпус №2 (будівля 
солодового відділення), (300022) Виробничий корпус №2 (виробнича лабораторія), (300021) 
Виробничий корпус №2 (будівля крохмального цеху) (заг. пл. 2719,6 кв.м), (300019) Будівля 
котельні, (300020) Будівля котельні (прибудова) (заг. пл. 616,8 кв.м), (300012) Будівля прохідної 
(заг. пл. 110,9 кв.м), (300023) Будівля насосної мазутного господарства (заг. пл. 49,4 кв.м), 
(300028) Корівник (заг. пл. 1267,4 кв.м), (300026) Будівля мехмайстерні (заг. пл. 596,3 кв.м), 
(300001) Гаражі (заг. пл. 787,6 кв.м), (300015) Тарний склад (заг. пл. 555,8 кв.м), (300003) Бу-
дівля дизель-генератора (артсвердловина № 1), (300008) Будівля дизель-генератора (заг. пл. 
128,9 кв.м), (300018) Будівля компресорної станції, (300014) Будівля компресорної станції 
(старе спиртосховище) (заг. пл. 272,6 кв.м), (300036) Спиртосховище (заг. пл. 538,9 кв.м), 
(300005) Будівля ректифікаційного відділення (заг. пл. 633,4 кв.м), (300011) Будівля їдальні (заг. 
пл. 124 кв.м), (300037) швейний цех (заг. пл. 181,1 кв.м), (300027) Будівля очисних споруд (заг. 
пл. 46,1 кв.м), (300010) Будівля насосної оборотного водопостачання (заг. пл. 20,5 кв.м), 
(300035) Спиртосховище, вагова з прохідною (будівля спиртобази) (заг. пл. 606 кв.м), (300034) 
Мірно-відпускне відділення, наливна естакада, (заг. пл. 154,7 кв.м), (300004) Споруда артсверд-
ловини № 2, (300029) Склад металевий (заг. пл. 512 кв.м), (300038) Бардонагромаджувачі, 
(300039) Мелясна ємність, (300040) Завальна яма, (300041) Силосний склад виробничий, 
(300042) Завальна яма, (300043) Огорожа заводу, (300044) Під’їзні дороги, (300045) Під’їзні 
дороги, (300046) Під’їзні дороги, (300047) Під’їзні дороги, (300048) Димова труба, (300049) 
Відстойники, (300050) Зерносклад металевий, (300051) Огорожа спиртобази, (300052) Під’їзні 
дороги ж/д станції, (300053) Під’їзні колії (Яструбово), (300054) Мережа виробничих трубопро-
водів, (300055) Мережа водопостачання, (300056) Мережа каналізації, (300057) Мережа паро-
постачання, (300058) Трубопровід водоочистки, (300059) Газопровід котельні, (300060) Водо-
провід крохмального цеху, (300061) Трубопровід крохмального, (300062) Передатні пристрої 
мазутного, (300063) Зовнішнє передаточне обладнання спиртобази, (300064) Кабель ЛЕП 
спиртобази, (300065) Компресор Aircast СБ4/С-100, (300066) Насос вакуумний КО 503, (300067) 
Графопроектор ЛИТЕР 1250, (300068) Монітор 17» Samsung 730BF TFT, (300069) Комп’ютер 
Sempron 64, (300070) Монітор 22» LG TFT, (300071) Ноутбук ASUS A7U, (300072) Телефакс 
Panasonic KX-FL403, (300073) Монітор 17» LG FL 1752S TFT, (300074) Комп’ютер Celeron 2600, 
(300075) Телефакс Panasonic KX-FL403, (300076) Насос ЕВВ 6-16-110, (300077) Насос ЕВВ 
6-16-140, (300078) Насос ЕВВ 6-16-90, (300079) Насос ЕВВ 8-40-90, (300080) Насос ЕЦВ 8-40-
90, (300081) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300082) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300083) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300084) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300085) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300086) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300087) 
Насос ЕЦВ 8-40-90, (300088) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300089) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300090) Насос 
ЕЦВ 8-40-90, (300091) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300092) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300093) Насос ЕЦВ 
8-40-90, (300094) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300095) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300096) Насос ЕЦВ 8-40-
90, (300097) Насос 3М 40-200/5.5, (300098) Насос НЖН-200, (300099) Насос НЖН-200, (300100) 
Насос СМ-125-80-315/4, (300101) Насос СМ-150-125-315/4а, (300102) Бражна колона, (300103) 
Бражна колона №2, (300104) Водонапірний бак, (300105) Декантер, (300106) Дефлегматор 
F=100 м2, (300107) Дефлегматор F=18 м2, (300108) Дефлегматор F=20 м2, (300109) Дефлег-
матор F=20 м2, (300110) Дефлегматор F=25 м2, (300111) Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300112) 
Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300113) Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300114) Дефлегматор F=50 м2 
н.ж., (300115) Дефлегматор F=63 м2 н.ж., (300116) Дефлегматор F=65 м2, (300117) Дефлегма-
тор БРУ, (300118) Епюраційна колона, (300119) Кип’ятильник F=10 м2, (300120) Кипятильник, 
(300121) Кипятильник, (300122) Кипятильник F=20 м2 н/ж, (300123) Комплект ректифікаційно-

го обладнання, (300124) Конденсатор, (300125) Конденсатор 10м, (300126) Конденсатор 
F=10 м2, (300127) Конденсатор F=10 м2, (300128) Конденсатор F=10 м2, (300129) Конденсатор 
F=21 м2, (300130) Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300131) Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300132) 
Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300133) Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300134) Ловушка F=5 м2, 
(300135) Метанольна колона (ККО), (300136) Насос 3М 40-160/4.0, (300137) Насос 3М 40-
160/4.0, (300138) Насос 3М 40-200/5.5, (300139) Насос 3М 40-200/5.5 А, (300141) Насос 3М 
65-200/22, (300142) Насос 3М 65-200/22, (300143) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, 
(300144) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300145) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G 
EExd IIBT4 IP5, (300146) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300147) Насос DWO 200 
М, (300148) Насос DWO 400, (300150) Насос EBARA 3М 40-200/5.5, (300152) Насос WILO MHI 
205-1/E/3-400-50-2, (300153) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2, (300154) Насос WILO MHI 
805-1/E/3-400-50-2, (300155) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2, (300156) Насос ВВН 1-3, 
(300157) Насос ВВН 1-3, (300158) Насос ВВН 1-3, (300159) Насос ВВН 3/0.4, (300160) Насос 
ВВН 3/0.4, (300162) Насос ВВН 3/0.4, (300163) Насос ВВН 3/0.4, (300164) Насос СМ 80-50-
200/4 з ел. двиг. 4/1500 АИР100L4, (300166) Підігрівач, (300167) Підігрівач, (300169) Підігрівач 
бражки F=76 м2 н.ж., (300171) Ректифікаційна колона, (300172) Розгонна колона (КРЕАФ), 
(300173) Сивушна колона д.900, (300174) Спиртоловушка F=12 м2, (300175) Теплообмінник 
10ТНх30/1Р-SC-S, (300176) Теплообмінник BRO. 1-3-1.0 N-ІІ, (300177) Теплообмінник спіраль-
ний F=40 м.кв н/ж, (300178) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв., (300179) Теплообмінник 
ТНх20/1Р-SC-S, (300180) Газоаналізатор 4-ох канальний, (300181) Газоаналізатор 4-канальний, 
(300182) Кипятильник F=20, (300183) Кипятильник А=10 м2, (300184) Конденсатор 10м, (300185) 
Автоматика БРУ, (300186) Витратомір-лічильник для води та гомогенних середовищ, (300187) 
Клапан 25нж 50нж ДУ 25, (300188) Клапан 25ч 37нж ДУ 100, (300189) Клапан 25ч 37нж ДУ-50, 
(300190) Клапан 25ч 37нж ДУ-50, (300191) Клапан 25ч 38нж ДУ 80, (300192) Клапан 25ч 38нж 
ДУ 80, (300193) Клапан 8-709-11 ДУ-20, (300194) Клапан ДУ-50, (300195) Клапан ДУ-80 н/ж, 
(300196) Клапан зворотній DN100 Pn16, (300197) Клапан зворотній DN100 Pn16, (300198) Кла-
пан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300199) Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300200) 
Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300201) Клапан регулюючий 25с 50нж ДУ 15, (300202) 
Клапан регулюючий 25ч 37нж, (300203) Клапан регулюючий 25ч 37нж, (300204) Клапан регу-
люючий 25ч 37нж ДУ 80, (300205) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 80, (300206) Клапан регу-
люючий 25ч 38нж ДУ 50, (300207) Масовий витратомір MASS 2100, (300208) Метран 100-Вн-
ДВ-1241-02-МП, (300209) Метран 100-Вн-ДИВ-1341-02-МП, (300210) Метран 100-ДИВ-1341-
02-МП, (300211) Метран 100-Ех-ДВ-1241-02-МП, (300212) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, 
(300213) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, (300214) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, (300215) 
Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, (300216) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300217) Метран 
100-Ех-ДД-1422-02МП, (300218) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300219) Метран 100-Ех-ДД-
1422-02МП, (300220) Метран 100-Ех-ДД-1430-02-МП, (300221) Метран 100-Ех-ДД-1430-02-
МП, (300222) Монітор 19» Samsung 192 V TFT, (300223) Монітор 19» Samsung 943N TFT, (300225) 
Позиціонер ППС-100-25, (300226) Позиціонер ППС-100-25, (300227) Позиціонер ППС-100-25, 
(300228) Позиціонер ППС-100-25, (300229) Ротаметр РМ 1.6 жуз, (300230) Ротаметр РМ 2.5 
ЖУЗ, (300231) Ротаметр РМ-0.04 Ж, (300232) Ротаметр РМ-0.04 Ж, (300233) Ротаметр РМ-0.4 
Ж, (300234) Ротаметр РП 0.16 ЖУЗ, (300235) Ротаметр РП 0.25 ЖУЗ, (300236) Ротаметр РП 
0.25 ЖУЗ, (300237) Ротаметр РП 0.4 1Ж, (300238) Ротаметр РП 2.5 жуз, (300239) Ротаметр РП 
2.5 1Ж, (300240) Ротаметр РП 2.5 жуз, (300241) Електрообладнання, (300242) Лічильник води 
ДУ 80, (300243) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P11KT, (300244) Час-
тотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-051P22KТ, (300245) Частотний перетворювач 
VLT Micro Drive FC-51 FC-051P5K5, (300246) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 
FC-051P7K5, (300247) Частотний перетворювач VLT Micro FC-051P5K5, (300248) Частотний 
перетворювач Danfoss VLT 2815, (300249) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2815, (300250) 
Компресор ПКС-3.5 А, (300251) Станок деревообробний, (300252) Комп’ютер Asus, (300253) 
Комп’ютер Athlon, (300254) Монітор 17» Samsung 713N TFT, (300255) Монітор 19» Samsung 
913N TFT, (300256) Монітор 19» Samsung SM B1930NW T, (300257) Монітор 20» Philips 201Е TFT, 
(300258) Агрегат АВР-3000, (300259) Апарат ферментної обробки АФО №1, (300261) Апарат 
ферментної обробки АФО №3, (300262) Вакуум випаровувач, (300263) Зварочний аппарат, 
(300265) Млин дисковий гомогенізуючий МДГ-36-М, (300266) Насос EBARA 3М 40-200/11, 
(300267) Насос EBARA 3М 40-200/11, (300268) Насос EBARA 3М 65-160/11, (300269) Насос 
EBARA 3М 65-160/11, (300270) Насос JL-65, (300271) Оцукрювач, (300272) Редуктор 3МПМ-
50-56-680-320, (300273) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, (300274) Редуктор 3МПМ-50-56-680-
320, (300275) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, (300276) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320-380УЗ, 
(300277) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж, (300278) Теплообмінник спіральний F=40 
м.кв н/ж, (300279) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж, (300280) Теплообмінник спіраль-
ний F=40 м.кв н/ж, (300281) Головка гостропарова, (300282) АСУ варильного відділення, (300283) 
АСУ варочного відділення, (300284) Компактна станція оператора АСУ, (300285) Монітор 19» 
LG Flatron TFT, (300286) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії варки, 
(300287) Електропривід AMV (E) 35 на клапан Danfoss VFS2 ДУ-25, (300288) Клапан 25ч 38нж 
ДУ 80, (300289) Клапан ДУ-80 н/ж, (300290) Насос DMS 4-7A-PP/E/C/F-1111F, (300291) Насос 
DMS 4-7A-PP/E/C/F-1111F, (300292) Привід GM24A-SR, (300293) Частотний перетворювач VLT 
AQUA Drive, (300294) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880, (300295) Головка закаточна 
(К-4-28), (300298) Кран МП 007-80, (300299) Кран МП 007-80, (300300) Кран МП 007-80, (300301) 
Кран МП 007-80, (300302) Кран МП 007-80, (300303) Кран МП 007-80, (300304) Кран прохідний, 
(300305) Кран прохідний, (300306) Кран прохідний, (300307) Кран прохідний, (300308) Кран 
прохідний, (300309) Кран прохідний, (300310) Кран прохідний, (300312) Намивний фільтр, 
(300313) Патрон укупорювальний, (300314) Патрон укупурювальний, (300315) Пісочний фільтр, 
(300316) Пристрій для розливу рідини, (300317) Сортувальний чан, (300318) Станок пакув. 
УМЦ-600 УХЛ-4, (300320) Устаткування для фільтрації горілки, (300322) Фільтр ТО, (300323) 
Комп’ютер Athlon 4400, (300324) Монітор 22» Samsung TFT, (300325) Дизель-генератор, (300326) 
Насос WILO TOP-S30/10 EM PN6/10, (300328) Дріжджанка №1-7, (300329) Машинка для миття 
ємкостей ММН-4Н, (300330) Мішальний механізм дріжджанки №1, (300331) Мішальні пристрої 
дріжджанки № 7, (300332) Мотор-редуктор 3МПМ-50-56-515-32, (300333) Мотор-редуктор 
3МПМ-63-28-125С-С-320, (300334) Мотор-редуктор 4МП-40-45-375-110, (300335) Насос 3 
MHS 32/200 5.5, (300336) Насос 3 MHS 40/200 5.5, (300338) Насос 3М 65-160/7.5, (300339) 
Насос 3М 65-160/7.5, (300340) Насос 3М 65-160/7.5, (300341) Насос 3М 65-160/7.5, (300342) 

Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизаціяу номері

Мала приватизація
1 Результати продажу 

об’єктів малої приватизації

3 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

14 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

16 Прий нято рішення 
про приватизацію

новиниприватизаціїтаоренди
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Насос 3М 65-160/7.5, (300343) Насос 3М 65-160/7.5, (300344) Насос 3М 65-160/7.5, (300345) Насос 3М 65-160/7.5, 
(300346) Насос 3М 65-160/7.5, (300347) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300348) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300349) Насос 
3М 65-160/7.5 н/ж, (300350) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300351) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300352) Насос CR 16-120 
F, (300353) Насос EBARA 3М 40-200/7.5, (300354) Насос пневматичний мембранний PHOENIX 20 P HTTPV, (300355) 
Насос СД 160/45а, (300358) Редуктор 3МПМ-50-56-515-320, (300359) Теплообмінник, (300360) Теплообмінник (Браж-
ний чан № 1), (300361) Теплообмінник (Бражний чан № 2), (300362) Теплообмінник (Бражний чан № 3), (300363) Те-
плообмінник (Бражний чан № 5), (300364) Теплообмінник (Бражний чан № 6), (300365) Чан бродильний № 1, (300366) 
Чан бродильний № 2, (300367) Чан бродильний № 3, (300368) Чан бродильний № 4, (300369) Чан бродильний № 5-9, 
(300372) АСУ дріжджобродильного відділення, (300373) Блок безперебійного живлення ББЖ APS-Smart 1000VА, 
(300375) Компресор ПКС-3.5 А, (300376) Повітрезбірник V=1.5 м3, (300377) Повітрезбірник V=1.5 м3, (300378) Рота-
метр РМ 2.5 ЖУЗ, (300379) Частотний перетворювач VLT Micro FC-051P5K5, (300380) Частотний перетворювач Danfoss 
VLT 2855, (300381) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2875, (300382) Автомат 600А, (300383) Трансформатор 630 
КВА, (300384) Трансформатор 630 КВА, (300385) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії енергоме-
режі, (300386) Вага автомобільна ТВА-80-20-18(8) Пф-25(RC3), (300388) Електромарміт, (300389) Компресор ПК-5.25, 
(300390) Установка для очистки і сушіння повітря, (300391) Автомат електричний пакетного перекл-ня в ящ. ППЯ, 
(300392) Автомат електричний пакетного перекл-ня в ящ. ППЯ, (300393) Ел.двигун 30 кВт, (300394) Плавний пуск 
Danfoss MCD 30307, (300395) Силове обладнання, (300396) Насос EBARA 3М 65-200/22, (300397) Теплообмінник M15-
MFM8 89, (300398) АСУ процесом горіння в котлах, (300399) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ-80, (300400) Кла-
пан VFS-2 ДУ-50 з електроприводом AMV (E) 35, (300401) Метран 100-ДИ-1161-11-МП, (300402) Метран 100-Ех-ДИ-
1161-11-МП, (300403) Метран 100-Ех-ДИ-1161-11-МП, (300404) Метран 100-Ех-ДИВ-1311-02-МП, (300405) Метран 
100-Ех-ДИВ-1311-02-МП, (300406) Метран 100-Ех-ДИВ-1341-02МП, (300407) Метран 100-Ех-ДИВ-1341-02МП, (300410) 
Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-08-3-00-000-0-220, (300411) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-08-3-
00-000-0-220, (300412) Привід GM24A-SR, (300413) Привід SM24A-SR-TP з універсальним хомутом, (300414) Привід 
SM24A-SR-TP з універсальним хомутом, (300415) Вентилятор парового котла, (300416) Вентилятор парового котла, 
(300417) Газопостачання котельні, (300418) Димосос, (300419) Економайзер котла ДКВР 10/13 № 289, (300420) Еко-
номайзер котла ДКВР 10/13 № 329, (300421) Ел.двигун АУР-100, (300422) Електродвигун, (300423) Електродвигун, 
(300424) Електродвигун, (300425) Електродвигун димососа котла № 289, (300426) Зварка, (300427) Модуль зв’язку 
MC-IMOD-VEGA-1, (300428) Насос, (300429) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300430) Насос CD/E 120/20, (300432) Насос 
EBARA CD 200/20, (300433) Насос IRG 65-160, (300434) Насос IRG 80-125 5.5 кВт, (300435) Насос IRG 80-160, (300436) 
Насос WILO MVI 21614, (300437) Насос WILO MVI 3212, (300438) Насос високого тиску CR2-180, (300439) Насос К 80-
50-200 А, (300440) Охолоджувач випару, (300441) Паровий котел ДКВР 10/13 № 289, (300442) Паровий котел ДКВР 
10/13 № 329, (300443) Паровий котел Е 1/9, (300444) Підігрівач трубчастий, (300445) Повітрезбірник V=1.5 м3, (300446) 
Повітрезбірник V=1.5 м3, (300447) Повітропідігрівач на тепловиих трубах, (300448) Повітропідігрівач на тепловиих тру-
бах, (300449) Станція управління подачі газу в котел, (300450) Станція управління подачі газу в котел, (300451) Тепло-
обмінник, (300452) Теплообмінник водяний ОКН-2.5-170-3, (300453) Установка конденсаторної компенсації реактив-
ної енергії котельні, (300454) Фільтр, (300455) Фільтр, (300456) Фільтр механічний ДУ-1500, (300457) Фільтр очисний, 
(300458) Фільтр ХВО, (300459) Клапан VFS 2 DN15/16 з лектроприводом АМЕ 25 24V, (300460) Клапан регулюючий для 
пари Danfoss VFS2 ДУ-25, (300461) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive 22кВт, (300462) Частотний перетворювач 
Danfoss (22 кВт), (300463) Частотний перетворювач Danfoss LС 301 (55кВт), (300464) Блок безперебійного живлення 
ББЖ APC-Smart 1500VA, (300465) Комп’ютер Celeron 2.4, (300466) Комп’ютер Sempron 3000, (300467) Монітор 17» 
Samsung 710V TFT, (300468) Прінтер HP LJ 1010, (300469) Насос П6-ППВ-100, (300470) Кран-балка, (300471) Венти-
лятор, (300472) Вентилятор ВН-144-17, (300473) Верстат, (300474) Верстат токарний 16К20, (300475) Випрямлювач 
струму, (300476) Зварочний трансформатор, (300477) Зварювальний аппарат, (300478) Наждак електричний 3л-631, 
(300479) Насос HD10/25 S, (300480) Ножниці комбіновані МВ-5-1-2, (300481) Повітрезбірник, (300482) Пресножниці, 
(300483) Робоче місце зварщика, (300485) Станок ДП, (300486) Станок заточний, (300487) Станок ножовочний, (300488) 
Станок свердлильний, (300489) Станок токарно-гвинтовий, (300490) Станок токарно-шліф., (300491) Токарний станок, 
(300492) Трансформатор, (300493) Універсальий фрезерний станок, (300494) Установка для чистки труб фрезою «Крок 
3.2 «, (300497) Компресор роторний 32ВФ-М-50-13.2-1-18.5, (300499) Дробілка ДКУ, (300500) Батарейна установка 
цииклонів 4 БЦШ-500, (300501) Конвеєр ф 500 1-3 м, (300502) Натяжна станція, (300503) Норія Н-50 вис=20м, (300504) 
Силова зборка (ж/д станц.), (300505) Бункер вентиляційний БВ-4, (300506) Бункер вентиляційний БВ-4, (300507) Бун-
кер вентиляційний БВ-4, (300508) Вентилятор алюм. ВЦ 14-46 №3,15, (300509) Дизмембратор, (300510) Дробарка 
А1-ДМ2Р, (300511) Дробарка А1-ДМ2Р-75, (300512) Дробарка А1-ДМ2Р-75, (300513) Емульгатор-ферментатор ЕФ-
01-25, (300514) Мотор-редуктор 3МПМ-63-28-125С-С-320, (300515) Насос 3М 40-200/11, (300516) Насос 3М 40-200/11, 
(300517) Насос 3М 65-160/11, (300518) Норія, (300519) Норія, (300520) Привідний пристрій, (300521) Редуктор 3МПМ-
50-56-680-110, (300523) Редуктор Ч 100-16-53-1, (300524) Фільтраційний модуль, (300525) Чанок замісу № 1-2, (300526) 
АСУ розмельного відділення, (300527) Вібратор ІВ-99 Б(380 В), (300528) Вібратор ІВ-99 Б(380 В), (300529) Вібратор 
площинний, (300530) Ел. двигун 4АМУ 250 С4 75 кВт, (300531) Ел. двигун 55-300, (300532) Ел.двигун 55Квт, (300533) 
Електрообладнання, (300534) Електрощитова розмольного відділення, (300535) Установка конденсаторної компенса-
ції реактивної енергії дробарки, (300536) Електромагнітний витратомір «ВЗЛЕТ ЭР» ДУ-80, (300537) Електромагнітний 
витратомір ПРЕМ ДУ-100, (300538) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300539) Електропневматичний 
перетворювач ЭП-3324, (300540) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300541) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300542) Індикатор 
ІТМ-11В-03-3-Т0, (300543) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300544) Клапан 25ч 38нж ДУ 80, (300545) Клапан ДУ-80 н/ж, 
(300546) Насос DMS 2-11 AR PP/E/C-F-1111F, (300548) Привід GM24A-SR, (300549) Пристрій плавного пуску PSE250-
600-70, (300550) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880, (300551) Норія Н-231-100, (300552) Погрузчик КШП, 
(300553) Шнек, (300554) Електронасос 40/210, (300555) Редуктор З МПМ-50-56-680-320-380УЗ, (300556) Двигун АИР 
15кВт, (300557) Вентилятор, (300558) Зварка ДВД-254, (300560) Ел.двигун 04-340, (300561) Телефон Panasonic, 
(300562) Насос АСВН 80 А, (300563) Насос АСВН 80 А, (300564) Насос АСВН 80 А, (300565) Насос ВС-80, (300566) 
Електрообладнання (спиртобази), (300568) Насос СВН-80-А, (300569) Кран прохідний, (300570) Оверлог, (300571) 
Блок безперебійного живлення UPS APC Pro 1500VA, (300572) Комп’ютер AMD, (300573) Комп’ютер Pentium 2.8, (300574) 
Комп’ютер Celeron Dual Core G1620, (300576) Комп’ютер Pentium Dual Core G, (300577) Охоронно-пропускна система, 
(500266) Блок безперебійного живлення UPS PowerCom 2000AP, (500277) Насос ЕВВ 6-16-140, (500278) Насос DMS 
2-11 A-PV/V/C-F-1111F, (500279) Насос ЕЦВ 8-40-90, (500289) Системний блок IT-Block G5400 Work, (500290) Систем-
ний блок IT-Block G5400 Work, (300578) Автокран КС-3575, (300579) Автомобіль Audi allroad-2.7 Quatro, (300580) Авто-
мобіль OPEL MOVANO DTI, (300581) Автомобіль ВАЗ-21213, (300582) Автомобіль ГАЗ-53, (300583) Автомобіль ГАЗ-53, 
(300584) Автомобіль КАМАЗ-5320, (300585) Автомобіль КАМАЗ-5320, (300587) Автомобіль КАМАЗ-5320, (300588) Ав-
томобіль КАМАЗ-5511, (300589) Автомобіль КАМАЗ-5511, (300590) Автомобіль КАМАЗ-55111, (300593) Автомобіль 
САЗ-3507, (300594) Автонавантажувач вилковий, (300595) Автопогрузчик, (300596) Навантажувач ПЕА – 1.0 «Карпа-
тець», (300597) Причіп 1ПТС-9, (300598) Причіп 2ПТС-4, (300599) Причіп ГКБ-8350, (300600) Причіп МАЗ-8926, (300601) 
Причіп МАЗ-8926, (300602) Причіп одноосний розпуск РТ-5, (300603) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300604) Причіп-
ємність (бочка) МЖТ-10, (300605) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300606) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300607) 
Причіп-ємність (бочка) МЖТ-3.2, (300608) Причіп-ємність (розкидач органічних добрив) МЖТ-9, (300609) Трактор ДТ-
75Н, (300610) Трактор МТЗ-82.1, (300611) Трактор Т-150К, (300612) Трактор ХТЗ 17021, (300613) Трактор ХТЗ-150К-
09, (300614) Трактор ХТЗ-150К-09, (300616) Ємкість стальна V-8.15, (300617) Стіл двохтумбовий, (300618) Стіл двох-
тумбовий, (300619) Шафа металева (для спецодягу), (300620) Шафа металева (для спецодягу), (300621) Шафа мета-
лева (для спецодягу), (300622) Шафа металева (для спецодягу), (300623) Шафа металева (для спецодягу), (300624) 
Шафа металева (для спецодягу), (300625) Шафа металева (для спецодягу), (300626) Шафа металева (для спецодягу), 
(300627) Шафа металева (для спецодягу), (300628) Шафа металева (для спецодягу), (300629) Пилосос KERCHER T 
191, (300630) Комп’ютер, (300631) Модем Zyxel Omni, (300632) Стіл компютерний, (300633) Візок електричний 220В 
тип ТД1, (300634) Візок електричний 220В тип ТД1, (300636) Комп’ютер, (300637) Комплект меблів «Аверс» 3, (300638) 
Комплект меблів «Аверс» 4, (300639) Кулер V-161, (300641) Системний телефон Panasonic KX-T7030, (300642) Сис-
темний телефон Panasonic KX-T7030, (300643) Системний телефон Panasonic KX-T7030, (300644) Стіл кутовий, (300645) 
Стінка офісна, (300647) Шафа (вішалка), (300648) Стіл з приставним, (300649) Стінка офісна, (300650) Протипожежна 
сигналізація адмінкорпусу, (300651) Стіл двохтумбовий, (300652) Стіл двохтумбовий, (300653) Стінка офісна, (300654) 
Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (300655) Насосна станція барди, (300656) Конденсатор КП-10, (300657) Конденсатор 
К-Т-04, (300658) Лебідка ел. Н-24м г/п 3.2 т., (300659) Кабіна оператора, (300661) Контрольний снаряд 0721, (300662) 
Контрольний снаряд 1020, (300663) Резервуар нерж  авіючий, (300664) Витратомір «ВЗЛЕТ» DN50, (300665) Витратомір 
«ВЗЛЕТ» DN80, (300666) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 150 мм, (300668) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, 
(300669) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300670) Перетворювач тиску РС-28/0...40 кРа, (300671) Пе-
ретворювач тиску РС-28/Ех/-40...20, (300672) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20, (300673) Перетворювач тиску 
РС-28/Ех/-40...20, (300676) Архів, (300677) Блок безперебійного живлення APC UPS 300VA, (300678) Кондиціонер 
SAMSUNG SH24ZS6A, (300679) Міні-АТС Panasonic KX-TD1232RU, (300680) Системний телефон Panasonic KX-T7030, 
(300681) Стіл з приставним, (300682) Шафа закрита, (300683) Шафа комбінована, (300684) Шафа під сейф, (300685) 
Стіл двохтумбовий, (300686) Стіл двохтумбовий, (300687) Стінка офісна, (300688) Вага циферблатна автомобільна, 
(300689) Вага циферблатна автомобільна, (300690) Шафа, (300691) Кондиціонер McQuey MWM015CR/MLC, (300692) 
Вага ТВ1-60, (300693) Вага ТВ1-60, (300694) Вага ТВ1-60, (300695) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 100 мм, (300696) Датчик 
тиску 40 кПа (П), (300697) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300698) Електропневматичний перетворю-
вач ЭП-3324, (300699) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP, (300700) Перетворювач різниці тиску 
APR2200PD/IZD-50...50kP, (300701) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP, (300702) Перетворювач 
тиску РС-28/0...1.6 МРа, (300703) Перетворювач тиску РС-28/0...160 кРа, (300704) Перетворювач тиску РС-28/0...40 
кРа, (300705) Перетворювач тиску РС-28/0...600 кРа, (300706) Перетворювач тиску РС-28/0...600 кРа, (300707) Регу-
лятор пневматичний, (300708) Регулятор пневматичний, (300709) Бракеражний світловий екран, (300710) Ванна для 
миття тари, (300711) Довідний чан, (300712) Довідний чан, (300713) Довідний чан, (300714) Збірник для браку, (300715) 
Збірник для води, (300716) Збірник для води, (300717) Збірник для спирту, (300718) Розхідний бак горілка, (300719) 
Розхідний бак горілка, (300720) Транспортер стрічковий, (300721) Стеллаж, (300722) Стіл двохтумбовий, (300723) Стіл 
двохтумбовий, (300724) Стіл двохтумбовий, (300725) Шафа, (300726) Шафа (гардероб), (300727) Шафа (гардероб), 
(300728) Шафа (гардероб), (300729) Шафа (гардероб), (300730) Шафа (гардероб), (300731) Шафа (гардероб), (300732) 
Шафа (гардероб), (300733) Шафа (на документи), (300734) Телевізор SAMSUNG CS-14C8R, (300735) Бродильний чан, 
(300736) Бак залізний ДК, (300737) Датчик тиску 100 кПа, (300738) Датчик тиску 20 кПа, (300739) Електропневматичний 
перетворювач ЭП-3324, (300740) Електроточило 3А 361 КЕ, (300742) Багатотарифний електрон ний лічильник електро-
енергії, (300743) Бензоколонка, (300744) Бензоколонка «Тиса-2», (300745) Залізний бак 27 м.куб, (300746) Цистерна 
для ПММ, (300747) Цистерна для ПММ, (300748) Ванна миюча, (300749) Ванна миюча, (300750) Ванна миюча, (300751) 
Ел. Плита, (300752) Електросковорода, (300753) Касовий апарат EKKA MINI 600.04 ME, (300754) Кип’ятильник, (300755) 
М»ясорубка МІМ 300, (300756) Моєчний стіл, (300757) Морозильна камера Zanucci 270, (300758) Овочерізка, (300759) 
Стіл, (300760) Стіл, (300761) Телефон Panasonic KX-TS5MX, (300762) Фритюрниця, (300763) Холодильна вітрина Бе-
лінда 2-154, (300764) Холодильна вітрина МИР 164, (300765) Холодильник Мінськ, (300766) Шафа, (300767) Стіл двох-
тумбовий, (300768) Мікропроцесорний регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 75-3-000-220, (300769) Мікропроцесорний 
регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 75-3-000-220, (300771) Барометр БАМ-1, (300772) Лічильник газу, (300773) Обчислю-
вач об’єму газу «Універсал», (300774) Пірометр НИМБУС-420, (300776) Аксесуар KONUS CCD camera для мікроскопа, 
(300777) Вага ВЛР -200, (300778) Вага ВПКТ-500, (300779) Вага технічна Т 5-500, (300780) Витяжна шафа, (300781) 
Вітрина виставкова, (300782) Дистилятор ДЕ-5, (300783) Кондиціонер CH-S09ZPD, (300784) Мікроскоп KONUS BIOREZ-3, 
(300785) Пенал одяговий, (300786) Прилад PH-метр PH 211, (300787) Прилад pH-метр лабораторний МР 511, (300788) 
Пристрій для сушіння посуди, (300789) Пристрій для сушіння посуди ПЭ-2000, (300790) Сахариметр СУ-5, (300791) 
Стіл для відвідувачів, (300792) Стіл з приставним, (300793) Стіл лабораторний, (300794) Стіл лабораторний, (300795) 
Стіл лабораторний робочий, (300796) Стіл лабораторний робочий, (300797) Стіл лабораторний робочий, (300798) Стіл 
письмовий (3 робочих місця ), (300799) Стіл робочий керівника, (300800) Стінка офісна, (300801) Тумба з мийкою, 
(300802) Тумба побутова, (300803) Тумба приставна, (300804) Фотокалориметр КФК-3-01, (300805) Хіміко-аналітичний 
комплекс на базі хроматографа «Кристал-2000М», (300806) Холодильник SNAIGE FR-240, (300807) Шафа засклена 
(для документів), (300808) Шафа комбінована (для одягу), (300809) Шафа лабораторна, (300810) Комплект меблів 
«Аверс» 5, (300811) Стелажі на сладі, (300812) Шафа металева, (300813) Гайковерт GDS 24, 800W, M24, (300814) Паль-
ник аргоновий Abitig-26, (300816) Шкаф для одежі, (300817) Шкаф для одежі, (300818) Шкаф для одежі, (300819) Шкаф 
для одежі, (300820) Шкаф для одежі, (300821) Шкаф для одежі, (300822) Шкаф для одежі, (300823) Шкаф для одежі, 
(300824) Шкаф для одежі, (300825) Шкаф для одежі, (300826) Шкаф для одежі, (300827) Шкаф для одежі, (300828) 
Шкаф для одежі, (300829) Шкаф для одежі, (300830) Шкаф для одежі, (300831) Шкаф для одежі, (300832) Шкаф для 
одежі, (300833) Шкаф для одежі, (300834) Шкаф для одежі, (300835) Шкаф для одежі, (300836) Шкаф для одежі, (300837) 
Шкаф для одежі, (300838) Шкаф для одежі, (300839) Шкаф для одежі, (300840) Шкаф для одежі, (300841) Шкаф мета-
лічний, (300842) Шкаф металічний, (300843) Шафа, (300844) Шафа, (300845) Ємкість стальна, (300846) Холодильна 

камера, (300847) Резервуар нерж  авіючий, (300848) Вага вагонна ТВВ-150-13.5, (300849) Вага циферблатна автомо-
більна 30т., (300850) Дозатор ваговий, (300851) Вага ТВ1-30, (300852) Вага ТВ-50 (400х400), d=5, (300854) Витратомір 
ВЛР-2304, (300855) Датчик SBA-100L C3, (300856) Датчик тиску 10 кПа, (300857) Електропневматичний перетворювач 
ЭП-3324, (300858) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300859) Перетворювач тиску РС-28/0...6.3кРа, 
(300860) Автопогрузчик ГУАР, (300861) Автопогрузчик ГУАР -24, (300862) Обігрівач інфрачервоний UFO, (300863) Се-
паратор зерновий «Petkus», (300864) Мірник 75.00 дал, (300865) Мірник для спирту 1000.70 дал, (300866) Мірник для 
спирту 1000.70 дал, (300867) Мірник-збірник 250.90 дал, (300868) Цистерна-газгольдер спирту № 1, (300869) Цистерна-
газгольдер спирту № 2, (300870) Цистерна-газгольдер спирту №3, (300871) Прожектор ГО-08-2000-380, (300872) 
Прожектор ГО-08-2000-380, (300874) Мірник 250.00 дал № 3, (300875) Мірник 250.00 дал., (300876) Мірник 70.00 дал, 
(300877) Мірник 70.00 дал, (300880) Цистерна для спирту, (300881) Цистерна для спирту, (300882) Цистерна для спир-
ту, (300883) Цистерна для спирту, (300884) Цистерна для спирту, (300885) Цистерна для спирту, (300886) Цистерна 
ЕАФ, (300887) Мірник 1 дал., (300888) Мірник 10 дал., (300889) Мірник 249.60 дал № 8, (300890) Мірник 250.00 дал, 
(300891) Мірник 72.40 дал, (300892) Мірник 72.75 дал, (300894) Цистерна № 1, (300895) Цистерна № 2, (300896) Цис-
терна № 3, (300897) Цистерна № 4, (300898) Цистерна ЕАФ, (300899) Цистерна ЕАФ, (300901) Машинка швейна, 
(300902) Машинка швейна, (300903) Машинка швейна, (300904) Машинка швейна, 501903) Насос СВН 80 А з ел. дв. 
7,5 кВт/1500 об.хв, (501904) Насос СВН 80 А з ел. дв. 11 кВт/1500 об.хв ВЗВ, (300905) Косарка роторна, (300906) Ло-
пата для відгортання снігу (для трактора), (300907) Навантажувач фронтальний TUR-14 з ковшом 2.2м., (300908) Во-
рота, (300909) Ворота, (300910) Ворота, (300911) Причіп-вагон, (300913) Гноєтранспортер, (300914) Гноєтранспортер, 
(300918) Транспортер ТС-15-5, (300919) Погрузчик, (300920) Погрузчик. (300921) Електроточило JET JBG-200 M, 
(300922) Крісло, (300923) Стілець, (300924) Апарат «АЛКОНТ-01 СУ», (300925) Дозатор для рідкого мила, (300926) 
Електросушка, (300927) Крісло, (300928) Роздатчик, (300929) Шафа 2-х дверна, (300930) Шафа 2-х дверна з полками, 
(300931) Шафа для одягу, (300932) ББЖ UPS 600VA, (300933) Дошка об»яв, (300934) Принтер Canon LBP-2900 LJ, 
(300935) Сканер Bearpaw 1200 CU, (300937) Антресолі, (300938) Комод, (300939) Крісло «Галант», (300940) Лампа на-
стольна, (300941) Обігрівач масляний Wild Wind, (300942) Обігрівач масляний Wild Wind, (300943) Обігрівач масляний 
WWW-GYD, (300944) Панель теплова EWT Clima 1500 TLS, (300945) Принтер Canon LBP-6030, (300946) Стіл, (300947) 
Стіл, (300948) Стілець, (300949) Тумба, (300951) Шафа комбінована, (300952) Стіл, (300953) Крісло, (300954) Крісло, 
(300955) Крісло «Міністр», (300962) Насос 3М 40-200/5.5, (300965) Стіл компютерний, (300966) Стіл компютерний, 
(300967) Шафа побутова, (300968) Шафа побутова, (300969) Шафа побутова, (300970) Шафа побутова, (300971) Блок 
перетворення термоопорів, (300972) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М, (300973) Блок перетворен-
ня термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300974) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300975) Блок пере-
творення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300976) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300977) Блок 
перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300978) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300979) 
Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300980) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, 
(300981) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300982) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-
100П, (300983) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300984) Блок перетворення термоопорів БПО-
32-ТСП-100П, (300985) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300986) Блок перетворення термоопорів 
БПО-32-ТСП-100П, (300987) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300988) Блок перетворення термо-
опорів БПО-32-ТСП-100П, (300989) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300992) Електропневматич-
ний перетворювач ЭП-3324, (300993) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300994) Клапан регулюючий 25ч 
37нж ДУ 40, (300996) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП, (300997) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП, 
(300998) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП, (300999) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(20-100кПа)-
3-1-2-220, (301000) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, (301001) Позиціонер пневматичний ПП-
100, (301002) Позиціонер ППС-100-25, (301003) Позиціонер ППС-100-25, (301004) Позиціонер ППС-100-25, (301005) 
Позиціонер ППС-100-25, (301006) Ротаметр РМ 0.016 ЖУЗ, (301007) Ротаметр РМ 0.025 ЖУЗ, (301008) Ротаметр РМ 
0.25 ЖУЗ, (301009) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301010) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301011) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301012) 
Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301013) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ, (301014) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ, (301018) Стабілізатор СДВ, 
(301024) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289, (301025) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. 
ТСПУ-0289, (301026) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289, (301027) Термоперетворювач опору з 
уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289, (301028) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301029) Термоперетворювач 
опору ТСП У-0289-250 +, (301030) Термоперетворювач опору ТСП У-0289-250 +, (301031) Термоперетворювач пла-
тиновий ТСП, (301032) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301033) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301034) 
Термоперетворювач платиновий ТСП, (301035) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301036) Термоперетворювач 
платиновий ТСП, (301037) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2815, (301040) Тачка, (301043) ББЖ APS 500VA, 
(301047) ББЖ UPS APC 550VA, (301048) Електродрель, (301049) Крісло, (301050) Лампа настольна, (301053) Лампа 
настольна, (301054) Лампа настольна, (301055) Лампа настольна, (301056) Монітор 17» ASUS MB17SE TFT, (301057) 
Монітор 19» ASUS VW 192S TFT, (301058) Обігрівач масляний Wild Wind, (301061) Принтер HP LJ P2035, (301062) При-
стрій безперебійного живлення Eaton NV 600H, (301064) Стіл, (301065) Тумба, (301066) Тумба, (301067) Крісло, (301068) 
Крісло, (301069) Обігрівач електричний Remington, (301071) Стелаж ПВХ, (301072) Стіл двотумбовий, (301073) Елек-
трочайник Philips, (301074) Крісло, (301075) Крісло, (301076) Кут «Скорпіон», (301077) Стіл, (301078) Стіл однотумбо-
вий, (301079) Телефон TLF T-802, (301082) Блок перетворення термоопорів, (301083) Блок перетворення термоопорів 
БПО-32-ТСП-100П(70...100), (301084) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П(70...100), (301085) Датчик 
струму, (301086) Ел. стабілізатор тиску повітря СДВ, (301091) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП, (301093) Тер-
моперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301094) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301095) Термоперетво-
рювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301096) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301097) Термоперетворювач ТСПУ 
1-3-Pt-100-320, (301098) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301099) Термоперетворювач опору ТСМ 1088 
120 50М Р1, (301102) Електроточило 300-175, (301103) Крісло, (301104) Обігрівач електричний Expert, (301105) Пульт 
інженерний ПУ-57, (301106) Стіл компютерний кутовий, (301107) Тумба з умивальником, (301108) Мультиметр АРРА-
91, (301109) Паяльна станція AOYUE-968, (301114) Крісло, (301117) Стіл, (301118) Стіл, (301119) Тумба, (301120) Тум-
ба, (301121) Тумба, (301122) Тумба приліжкова, (301123) Тумба приліжкова, (301126) Машинка для миття ємкостей 
ММ-4М, (301127) Машинка для миття ємкостей ММ-4М, (301128) Машинка для миття ємкостей ММ-4М, (301130) 
Мотор-редуктор 3МПМ-50-56-515-320, (301132) Стіл двохтумбовий, (301133) Стіл компютерний, (301134) Стіл кухон-
ний, (301135) Табуретка, (301136) Тумба під дзеркало, (301137) Шафа (гардероб), (301138) Шафа для гардеробу, 
(301139) Шафа комбінована, (301141) Вимірювач 2ТРМОА-Щ2.ТС, (301142) Електропневматичний перетворювач ЭП-
3324, (301143) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (4-20-мА), (301144) Перетворювач електропневматичний 
ЕП 3324 (4-20-мА), (301146) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301147) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-
100-320, (301148) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301149) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П 
Р1, (301150) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301151) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 
100П Р1, (301152) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301153) Термоперетворювач опору ТСП 1187 
160 100П Р1, (301154) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301155) Термоперетворювач опору ТСП 
1187 160 100П Р1, (301161) Прес гідравлічний YQK-300, (301169) Лічильник води СТВХ-80, (301170) Детектор Спектр-
5М, (301171) Касовий апарат MINI-T400 ME, (301172) Крісло «Венус», (301173) Обігрівач масляний Vitek, (301174) Стіл 
80/140, (301175) Тумба під умивальник, (301177) Крісло, (301178) Крісло, (301182) Блок контролю полумя БКП 2, 
(301183) Блок контролю полумя БКП 2Р, (301184) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (301185) Датчик 
ДД-0.6, (301186) Датчик ДН-160, (301187) Датчик ДНТ-100, (301192) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(0-
1кПа)-3-2-2-220, (301193) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(0-4кПа)-3-2-2-220, (301194) Пневмоелектрич-
ний перетворювач ПЕП-11-3-2-2-220, (301195) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-3-2-2-220, (301196) Пнев-
моелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, (301197) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, 
(301198) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (301199) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (301200) Термоперетворювач пла-
тиновий ТСП 1187-50П-250, (301201) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301202) Термоперетворювач ТСП 
1-3-ПТ 100-500, (301203) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301204) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, 
(301205) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301206) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301207) Тер-
моперетворювач ТСП-100 L500, (301208) Термоперетворювач ТСП-100 L500, (301209) Термоперетворювач ТСП 100 
L500, (301210) Термоперетворювач ТСП-100 L500, (301211) Терморегулятор 2ТР08А, (301212) Контрольний електрод 
КЕ 740м, (301213) Контрольний електрод КЕ 740м, (301214) Контрольний електрод КЭ-M L=600, (301215) Контрольний 
електрод КЭ-M L=600, (301216) Крісло, (301218) Модем GSM, (301222) Стіл лабораторний, (301223) Стіл письмовий, 
(301224) Шафа для одягу, (301225) Шафа для одягу, (301226) Шафа для одягу, (301227) Шафа для одягу, (301228) 
Шафа для одягу, (301229) Шафа для одягу, (301230) Шафа для одягу, (301231) Шафа для одягу, (301232) Шафа для 
одягу, (301233) Шафа для одягу, (301234) Шафа для приладів, (301236) Баротермометр БТК-СН-14, (301237) ББЖ 
UPS Power Must 600VA USB, (301239) Вологомір зерна «AQUA-15 etalon», (301241) Крісло, (301242) Крісло, (301243) 
Крісло, (301244) Крісло, (301245) Кутик декоративний, (301249) Надбудова над мийкою, (301250) Надбудова над сто-
лом, (301252) Принтер HP LJ 1018, (301254) Стелаж «Архімед», (301255) Стелаж «Архімед», (301256) Стелаж «Архімед», 
(301257) Стелаж «Архімед», (301258) Стілець, (301259) Стілець «Візитор», (301260) Тумба з умивальником, (301261) 
Штатив для пробірок GFL 1920, (301262) Обігрівач масляний Vitek, (301264) Зварка електрична однофазна «Енергія», 
(301267) Тумба під умивальник, (301276) Крісло «Самба», (301278) Стіл однотумбовий, (301279) Крісло, (301280) Об-
ігрівач інфрачервоний, (301281) Блок безперебійного живлення UPS APC RS 1100VA, (301283) Ел. вібратор ИВ-99Б 
(380В), (301286) Блок перетворення термоопорів, (301287) Блок перетворення термоопорів, (301288) Блок перетво-
рення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М, (301289) Датчик рівня СУМ-1, (301290) Датчик рівня СУМ-1, (301291) Перетво-
рювач вх. 100П W100 (4...20), (301292) Сигналізатор рівня СУМ-1У2, (301293) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-
320, (301294) Конвектор АКОГ-3, (301295) Конвектор АКОГ-3, (301296) Конвектор АКОГ-4, (301297) Кошма, (301299) 
Крісло, (301300) Лещата стальні 140мм, (301301) Стіл двохтумбовий, (301302) Стіл однотумбовий, (301303) Стіл одно-
тумбовий, (301304) Стіл однотумбовий, (301305) Шафа для гардеробу, (301306) Шафа для гардеробу, (301307) Шафа 
для гардеробу, (301308) Шафа для гардеробу, (301309) Шафа для гардеробу, (301310) Шафа для гардеробу, (301311) 
Шафа для гардеробу, (301312) Шафа для документів, (301313) Шафа для документів, (301314) Шафа для документів, 
(301316) Кошма, (301317) Крісло, (301318) Крісло, (301319) Крісло, (301320) Крісло, (301321) Крісло, (301322) Стіл 
лабораторний, (301323) Стіл лабораторний, (301324) Стіл лабораторний, (301325) Тіски, (301326) Тумба з умивальни-
ком, (301329) Кошма, (301330) Крісло, (301331) Крісло, (301334) Крісло, (301335) Крісло, (301336) Крісло, (500281) 
Метран 100 ДИВ Ех 1341 02 МП1 t10-0.5/ + -20кПа 4-20мА, (500291) Метран 100-Ех-ДВ-1241-02-МП, (500292) Монітор 
23.6» Philips 243V5LSB/62, (500293) Монітор 23.6» Liyama ProLife X2474 HV-B1, місце зна хо дження: Тернопільська об-
ласть, Козівський район, смт Козлів, вул. Заводська, будинок 34; Тернопільська область, Козівський район, с. Ястру-
бове, вул. Залізнична, будинок 20, приватизовано шляхом продажу на аук ціо ні з умовами юридичною особою – ТОВ 
«БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ» (код ЄДРПОУ 43504573) за ціною 70 801 065,60 грн (сімдесят мільйонів вісімсот одна тисяча 
шістдесят п’ять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 11 800 177,60 грн (одинадцять мільйонів вісімсот тисяч сто сімдесят 
сім грн 60 коп.).

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКАтаЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – металевий вагончик з газовим котлом, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Черкаський» 
(код за ЄДРПОУ 05390017), місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., Золотоніський р-н (Драбівський р-н), с-ще 
Рецюківщина, вул. Миру, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «МОНТАЖНИК – 2020» (код за ЄДРПОУ 43928607), яке єдине подало заяву на участь в електрон ному аук ціо ні 
без умов № UA-PS-2021-08-11-000029-2, що був призначений на 10 вересня 2021 року. Ціна продажу становить 
900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 150,00 грн (сто п’ятдесят гривень 00 копійок).

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКАтаВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – група 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., рент-
генометр ДП – 5В – 3 шт. за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34 приватизовано шляхом викупу 
приватним акціонерним товариством «СКФ Україна».

Ціна продажу об’єкта становить 10 561,00 грн (десять тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 00 копійок), крім того 
ПДВ – 2 112,20 грн (дві тисячі сто дванадцять гривень 20 копійок).
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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення банківської будівлі загальною площею 
105,7 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Соколів, вул. Миру, 4-Г, що обліковуються на балансі 
Житомирської районної дер жав ної адмі ніст рації (код ЄДРПОУ 04053476), приватизовано шляхом викупу покупцем, 
який єдиний подав заяву на участь в аук ціо ні, – фізичною особою Шуляренком Андрієм Володимировичем. Ціна 
продажу становить 107 053,20 грн (сто сім тисяч п’ятдесят три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ – 17 842,20 грн 
(сімнадцять тисяч вісімсот сорок дві гривні 20 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКАтаКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля 
загальною площею 238 м2, гараж 2-боксовий, ворота металеві, паркан металевий за адресою: 
Дніпропетровська обл., Синельниківський (Петропавлівський) р-н, смт Петропавлівка, вул. Сонячна, 43а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля загальною площею 238 м2, гараж 2-боксовий,  
ворота металеві, паркан металевий.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Синельниківський (Петропавлівський) р-н, смт Петропавлівка, вул. Со-

нячна, 43а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ДП «Дер жав ний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 

продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238), адреса: м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12, телефон (044) 2337403.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса розташування
Загаль-

на площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне вико-
ристання Підстава виникнення права власності

Форма 
власності 
та влас-

ник

Будівля Дніпропетровська обл., 
Синельниківський (Пе-
тропавлівський) р-н, 
смт Петропавлівка, 
вул. Сонячна, 43а

238 7342134 1220. Будівлі офісні Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серія САА № 286103 від 07.09.2004. Ви-
тяг про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно Серія СВЕ № 505097 від 14.09.2004

Дер жав-
на, в особі 
Кабінету 
Міністрів 
України 
(код за ЄД-
РПОУ 
00031101) 

Гараж 2-боксовий – 1242. Гаражі

Ворота металеві – 2421.1 Огородження –

Паркан металевий – 2421.1 Огородження –

Відомості про земельні ділянки

Назва Адреса розташування Площа земель-
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., Синельників-
ський (Петропавлівський) р-н, смт Пе-
тропавлівка, вул. Сонячна, 43а

1100 – Для дер жав ної насін-
невої станції

Дер жав на, Дер жав ний акт на право постійного 
користування землею від 21.11.1992

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 30 листопада 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля загальною площею 238 м2, гараж 2-боксовий, 
ворота металеві, паркан металевий за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський (Петропавлівський) р-н, 
смт Петропавлівка, вул. Сонячна, 43а, що перебуває на балансі ДП «Дер жав ний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 870 311,44 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 435 155,72 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

435 155,72 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 87 031,14 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 43 515,57 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

43 515,57 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень.

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

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

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

Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

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

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

них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта за по-
передньою домовленістю з представником організатора аук ціо ну.

Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
23.10.2021 № 12/01-209-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000003-1.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 8 703,11 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 4 351,56 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

4 351,56 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
будівель та споруд загальною площею 191 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Кам’янський (Криничанський) район, смт Кринички, вул. Будівельників, 1-А, що перебуває  
на балансі ДП «Дер жав ний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» 
(код за ЄДРПОУ 39394238)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель та споруд загальною площею 191 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Кам’янський (Криничанський) район, смт Кринички, вул. Будівель-

ників, 1-А.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ДП «Дер жав ний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 

продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238), адреса: м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12, телефон (044) 2337403.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава ви-
никнення права 

власності

Форма влас-
ності та влас-

ник

Комплекс будівель та споруд у складі: Дніпропе-
тровська обл., 
Кам’янський 
(Криничан-
ський) район, 
смт Кринички, 
вул. Будівель-
ників, 1-А

191 417605712220 Витяг з Дер жав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 
від 04.01.2019 
№ 151931390

Дер жав на, 
в особі Мініс-
терства аграр-
ної політики 
та продоволь-
ства України

Будівля літ. А-1 (разом з підвалом (п/д)); 
ґанок а-1, а′-1 загальною площею 119,7 м2

1220.9 Будівлі для конторських 
та адмі ніст ративних цілей інші 

Гараж літ. Б-1 загальною площею 47,0 м2 1242. Гаражі

Сарай літ. В-1 загальною площею 24,3 м2 1252.9 Склади та сховища інші 

Вбиральня літ. Т 2999.9 Інші інженерні споруди

Паркан № 1, 4; хвіртка № 2; брама № 3 2421.1 Огородження

Благоустрій двору 2999.9 Інші інженерні споруди

Об’єкт приватизації – комплекс будівель та споруд загальною площею 191 м2 включає: будівлю літ. А-1 (разом 
з підвалом (п/д) площею 119,7 м2; ґанок а-1, а′-1; гараж літ. Б-1 площею 47,0 м2; сарай літ. В-1 площею 24,3 м2; 
вбиральня літ. Т, паркан № 1, 4; хвіртка № 2; брама № 3, благоустрій двору.

Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.

інформація про земельну ділянку

Назва Адреса 
розташування

Площа земель-
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер  
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Кам’янський (Криничан-
ський) район, смт Кринич-
ки, вул. Будівельників, 1-А

1218 1222055100:04:028:0232 1.12. – для обслу-
говування адмі ніст-
ративних будівель та 
споруд

Дер жав на, знаходиться на праві постійного користування у 
Дніпропетровській обласній дер жав ній насіннєвій інспекції 
(Дер жав ний акт на право постійного користування землею 
від 29.12.2008 серія ЯЯ № 040891)

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 29 листопада 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд загальною площею 
191 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський (Криничанський) район, смт Кринички, 
вул. Будівельників, 1-А та перебуває на балансі ДП «Дер жав ний центр сертифікації і експертизи сільськогосподар-
ської продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 458 829,08 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 229 414,54 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

229 414,54 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 45 882,91 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 22 941,45 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

22 941,45 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень.

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

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

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

Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

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

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

них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта за по-

передньою домовленістю з представником організатора аук ціо ну.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-

порізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи: з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, 
тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
23.10.2021 № 12/01-210-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000010-1.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 4 588,29 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 2 294,15 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

2 294,15 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів: водовипускні споруди (2 шт.) інв. № 141; водовипускні споруди (8 шт.), інв. 
№ 413; гідротехнічні споруди водовипускних ставків (28 шт.), інв. № 415; головна насосна станція, інв. 
№ 403; контурна дамба № 1, інв. № 407; контурна дамба № 2, інв. № 408; контурна дамба № 3, інв. 
№ 409; напірний трубопровід інв. № 410; перепуски із ВП у ВП (2 шт.), інв. № 416; причал на ВП (14 
шт.), інв. № 412 за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 
117, що перебуває на балансі дер жав ного підприємства «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації:  h група інвентарних об’єктів: водовипускні споруди (2 шт.) інв. 
№ 141; водовипускні споруди (8 шт.), інв. № 413; гідротехнічні споруди водовипускних ставків (28 
шт.), інв. № 415; головна насосна станція, інв. № 403; контурна дамба № 1, інв. № 407; контурна 
дамба № 2, інв. № 408; контурна дамба № 3, інв. № 409; напірний трубопровід інв. № 410; перепуски 
із ВП у ВП (2 шт.), інв. № 416; причал на ВП (14 шт.), інв. № 412.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 117.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Дер жав не підприємство «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 25592421), 

адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а, телефон/факс: (044) 486-07-91, (044) 484-43-83.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності Форма власності  

та власник

Водовипускні спо-
руди (2 шт.) інв. 
№ 141

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

42 2235458112256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 240003302

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Водовипускні 
споруди (8 шт.), 
інв.№ 413

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

132 2235534412256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 240002427 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)



′





4 відомості
приватизації

№ 56 (1401)3 листопада 2021 року

Продовження таблиці

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності Форма власності  

та власник

Гідротехнічні спо-
руди водовипуск 
них ставків (28 
шт.), інв. № 415

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

132679,5 2235405512256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 239993923 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Головна насо-
сна станція інв. 
№ 403

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

195 2235277212256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 30.11.2020, 
індексний номер: 234738111 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Контурна дамба 
№ 1, інв. № 407

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

99600 2235809612256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 01.12.2020, 
індексний номер: 234822344 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Контурна дамба 
№ 2, інв. № 408

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

92000 2235872012256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 239992406 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Контурна дамба 
№ 3, інв. № 409

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

143800 2235933912256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 240000228 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Напірний трубо-
провід інв. № 410

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

400 2236607812256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 01.12.2020, 
індексний номер: 234956821 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Причал на ВП (14 
шт.), інв. № 412

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

420 2235504912256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 11.01.2021, 
індексний номер: 240005255 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Перепуски із ВП 
у ВП (2 шт.), інв. 
№ 416

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. Могилів, 
вул. Центральна, 117

22,8 2236017812256 2152.5 - Дамби, 
греблі, загати та 
інші водозахисні 
насипні споруди 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 01.12.2020, 
індексний номер: 234856478 

Дер жав на, в особі Дер жав-
ного агентства рибно-
го господарства України 
(код за ЄДРПОУ 37472282)

Об’єкт приватизації являє собою групу інвентарних об’єктів (1989 року побудови): водовипускні споруди (2 шт.), інв. 
№ 141, загальною площею 42 м2 (виконані із залізобетонної вежі та бетонної труби діаметром 0,6 м і довжиною 15 м); 
водовипускні споруди (8 шт.), інв. № 413, загальною площею 132 м2 (виконані із залізобетонної вежі та бетонної труби 
діаметром 0,6 м і довжиною 25 м); гідротехнічні споруди водовипускних ставків (28 шт.), інв. № 415, загальною площею 
132679,5 м2 (створені за рахунок котловану та контурної і роздільної дамб із місцевих ґрунтів без додаткового благо-
устрою); головна насосна станція, інв. № 403, загальною площею 195 м2 (цегляна будівля для встановлення обладнання, 
розміром 6,5*30*5 м), контурна дамба № 1, інв. № 407, загальною площею 99600 м2 (земляна насипна, побудована 
з місцевих суглинистих ґрунтів, шириною 4,3-4,5 м, довжина дамби 5980,0 м, максимальна висота 1,80 м); контурна 
дамба № 2, інв. № 408, загальною площею 92000 м2; (земляна насипна, побудована з місцевих суглинистих ґрунтів, 
шириною 4,3-4,5 м, довжина дамби 4600,0 м, максимальна висота 1,85 м, мінімальна висота 0,5 м); контурна дамба 
№ 3, інв. № 409, загальною площею 143800 м2; (земляна насипна, побудована з місцевих суглинистих ґрунтів, шири-
ною 4,3-4,5 м, довжина дамби 7190,0 м, максимальна висота 1,80 м, мінімальна висота 0,5 м), напірний трубопровід, 
інв. № 410, загальною площею 400 м2 (металева труба діаметром 0,2 і довжиною 2000 м); перепуски із ВП у ВП (2 шт.), 
інв. № 416, загальною площею 22,8 м2 (залізобетонні конструкції, для перепуску води через роздільні дамби ВП, труба 
залізобетонна діаметром 0,4 м і довжиною 15 м); причал на ВП (14 шт.), інв. № 412, загальною площею 420 м2 (скла-
дається із трьох рядів пальових залізобетонних опор із насадками на які покладені залізобетонні плити з асфальтовим 
покриттям, на консольній частині причалу встановлений бункер для зберігання і вивантаження кормів).

Відомості про земельні ділянки

Назва Адреса розташування 
Площа зе-
мельної ді-
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призна-
чення земельної 

ділянки

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

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, Моги-
лівська сільська рада

1133581 1225683600-02-003-0135 Для рибогоспо-
дарських потреб

Дер жав на. Дер жав ний акт на право постійного користування зе-
мельною ділянкою серія ЯЯ № 043174 від 23.09.2008, належить 
Дер жав ному підприємству «Укрриба»

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, Моги-
лівська сільська рада

3933 1225683600-02-003-0136 Для рибогоспо-
дарських потреб

Дер жав на. Дер жав ний акт на право постійного користування зе-
мельною ділянкою серія ЯЯ № 043175 від 23.09.2008, належить 
Дер жав ному підприємству «Укрриба»

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, Моги-
лівська сільська рада

165504 1225683600:02: 03:0052 Для рибогоспо-
дарських потреб

Дер жав на, Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 20.11.2017, 
індексний номер: 104309080, належить Дер жав ному підприємству 
«Укрриба» на праві постійного користування земельною ділянкою

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, Моги-
лівська сільська рада

2007225 1225683600:02: 03:0054 Для рибогоспо-
дарських потреб

Дер жав на. Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового прававід 20.11.2017, 
індексний номер: 104321811,належить Дер жав ному підприємству 
«Укрриба» на праві постійного користування земельною ділянкою

Земельна 
ділянка

Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, Моги-
лівська сільська рада

178365 1225683600:02: 03:0053 Для рибогоспо-
дарських потреб

Дер жав на. Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно про реєстрацію іншого речового прававід 20.11.2017, 
індексний номер: 104328659,належить Дер жав ному підприємству 
«Укрриба» на праві постійного користування земельною ділянкою

Перелік майна,  
яке передане в оренду

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована 

площа (м2)
Цільове призначення 

оренди
Реквізити договору оренди 

та термін його дії
Орендна плата за 1 м2 

на місяць без ПДВ (грн)
1 ТОВ ВТФ «Елегія» Водовипускні споруди (2 од.),інв. № 141;

водовипускні споруди (8 од.), інв. № 413;
водовипускні ставки (28 од.), інв. № 415;
головна насосна станція,інв. № 403,
контурна дамба № 1, інв. № 407;
контурна дамба № 2, інв. № 408;
контурна дамба № 3, інв. № 409;
напірний трубопровід,інв. № 410;
насосна станція 50*80,інв. № 175;
перепустки із ВП в ВП (2 од.), інв. № 416;
причали на ВП (14 од.), інв. № 412

– Для розміщення риб-
ного господарства

Договір оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого або 
іншого) майна, що належить 
до дер жав ної власності від 
25.06.2019 № 12/02-6756-ОД 
(зі змінами від 31.01.2020). 
Діє до 23.06.2022

13361,42

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 29 листопада 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів: водовипускні споруди (2 шт.), інв. № 141; водовипускні споруди (8 шт.), 
інв. № 413; гідротехнічні споруди водовипускних ставків (28 шт.), інв. № 415; головна насосна станція, інв. № 403; 
контурна дамба № 1, інв. № 407; контурна дамба № 2, інв. № 408; контурна дамба № 3, інв. № 409; напірний тру-
бопровід інв. № 410; перепуски із ВП у ВП (2 шт.), інв. № 416; причал на ВП (14 шт.), інв. № 412, за адресою: Дні-
пропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 117 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 843 764,67 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 421 882,34 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

421 882,34 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 84 376,47 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 42 188,23 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

42 188,23 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень.

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

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

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з органі-
затором аук ціо ну, за місцем розташування об’єкта.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко 
Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти:privat_12@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
25.10.2021 № 12/01-211-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-02-000001-1.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 25 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 8 437,65 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 4 218,82 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

4 218,82 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській,  
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
об’єкта соціально-культурного призначення – Бази відпочинку «Оріль» за адресою: 
Дніпропетровська обл., смт Обухівка, вул. Орельська, 9а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  База відпочинку «Оріль».
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., смт Обухівка, вул. Орельська, 9а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ДП «Дніпродіпрошахт» (код за ЄДРПОУ 05410777), адреса: Дніпро-

петровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 15, 49600, телефон: (056)7568209.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Літній будинок літ. А Дніпропетровська 
обл., смт Обухівка, 
вул. Орельська, 9а

14,7 927150812214 103.Об’єкти 
відпочинку та 
туризму

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 22.02.2018, індексний но-
мер 115018741, Свідоцтво про 
право власності на нерухоме 
майно від 29.03.2006 серія 
ЯЯЯ№191310

Дер жав на, в особі 
Міністерства 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України 
(код за ЄДРПОУ 
37471933)

Літній будинок літ. А1 15,0
Літній будинок літ. А2 16,6
Літній будинок літ. А3 14,9
Літній будинок літ. А4 15,2
Літній будинок літ. А5 18,7
Літній будинок літ. А6 17,8
Літній будинок літ. А7 16,5
Літній будинок літ. А8 15,7
Літній будинок літ. А9 15,5
Літній будинок літ. А10 15,3
Літній будинок літ. А11 15,2
Літній будинок літ. А12 15,1
Літній будинок літ. А13 25,2
Літній будинок літ. А14 15,1
Літній будинок літ. А15 15,1
Літній будинок літ. А16 15,2
Літній будинок літ. А17 15,1
Літній будинок літ. А18 15,0
Будівля кухні літ. Б 70,9
Ігровий павільйон літ. В 53,1
Складське приміщення літ. Г 59,4
Вбиральня літ. Д –
Літній душ літ. Е –
Огорожа № 1-4 –
Колодязь літ. к –
Зливна яма літ. з/я –
Навіс літ. Л –

Інформація про земельну ділянку під об’єктом приватизації відсутня.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – Бази відпочинку «Оріль» 
за адресою: Дніпропетровська обл., смт Обухівка, вул. Орельська, 9а, що знаходиться на балансі ДП «Дніпродіпро-
шахт» (код за ЄДРПОУ 05410777), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
продаж на аук ціо ні з умовами – 1 392 034,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 696 017,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 696 017,00 грн (без урахування ПДВ)
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
продаж на аук ціо ні з умовами – 139 203,40 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні зі зниженням стартової ціни – 69 601,70 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 69 601,70 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень.
умови продажу об’єкта приватизацІї:
покупець об’єкта соціально-культурного призначення – Бази відпочинку «Оріль» за адресою: Дніпропетровська 

обл., смт Обухівка, вул. Орельська, 9а з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний 
забезпечити його використання зі збереженням соціально-культурного призначення протягом п’яти років з мож-
ливістю перепрофілювання.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

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

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

ційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з органі-

затором аук ціо ну за місцем розташування об’єкта.
Контактна особа організатора аук ціо ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Ко-

нопля Людмила Григоріївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.
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5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-

ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
26.10.2021 № 12/01-212-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000009-1.
період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 13 920,34 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 6 960,17 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

6 960,17 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ДОнЕцЬКАтаЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу 
за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  клуб.
Місце зна хо дження: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а.
Назва ба лан со ут римувача: ПрАТ «Племінний завод «Малинівка» (ЄДРПОУ 00483501).
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, 

вул. Центральна, 4а, тел. (06246) 2-34-16.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Клуб Донецька область, Ні-
кольський р-н, с. Ма-
линівка, вул. Цен-
тральна, 4а 

771,2 1649955214217 483501.21 
Клуб

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності Індексний номер витягу 138686492 
від 21.09.2018; Витяг з Єдиного реєстру об’ єктів дер жав ної влас-
ності щодо дер жав ного майна, серія та номер: 10-15-11208, вида-
ний 06.06.2018, видавник: Фонд дер жав ного майна України

Дер жав на, Фонд 
дер жав ного майна 
України

Опис об’єкта: в складі об’єкта: будівля клубу, літ. А-1, вбиральня, літ. Б-1, замощення, літ. І. Будівля клубу одно-
поверхова. Рік введення в експлуатацію – 1972. Фундамент будівлі клубу бутовий, стіни цегляні, перекриття з/бе-
тонне, покрівля – толь, вікна, двері – дерев’яні, металеві вітражі, підлога – бетонна, лінолеум. З комунікацій є тільки 
електрика. Водопостачання, каналізація, опалювання підведені, але в теперішній час вимкнуті.

Функціо нальне використання об’єкта: не використовується.

Відомості про земельні ділянки

Назва Адреса  
розташування

Площа земель-
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер  
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Донецька область, Воло-
дарський р-н, с. Малинів-
ка, вул. Леніна, 4а

2275 1421781100:05:000:0244 Для іншого сільськогос-
подарського призначення 
А 01.13

Дер жав на, Витяг з Дер жав ного земельного  
кадастру про земельну ділянку, номер витягу  
НВ-1401465872014, дата формування: 11.12.2014

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: privatization.gov.ua.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 1 156 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 578 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

578 100,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 115 620,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 57 810,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

57 810,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта;
покупець зобов’язаний протягом 10 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватиза-

ції компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях 
витрати, понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої 
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, 
с. Малинівка, вул. Центральна, 4а, у розмірі 4299 гривень (без ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

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

придбаний об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – 

КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстра-

ційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа: головний бухгалтер ПрАТ «Племінний завод «Малинівка» Полуденна Марина Вікторівна 

телефон: 066 592 67 85.
організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Донецькій та Луганській 

областях, 61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Донецькій та Луганській областях від 22.10.2021 № 01935.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000004-2.

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 11562,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5781,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

5781,00 грн.

Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖі» 
(адмі ніст ратор).

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

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКАтаТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 
39,4 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: 
ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2.
Місце зна хо дження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Тисменицька районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини 

(код за ЄДРПОУ 05414195), адреса: Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. І. Франка, 27, тел. (03436) 21999.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Приміщення лікарні 
ветеринарної меди-
цини у складі: ветлі-
карня, А загальною 
площею 74,5 м2; 
гараж, Б площею 
39,4 м2

Івано-Фран ків-
ська обл., Тис-
меницький р-н, 
смт Єзупіль, 
вул. Хвильо-
вого, 2

113,9 1968599226258 1220.9 Будівлі 
для контор-
ських та адмі-
ніст ративних 
цілей інші

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав на не-
рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 
об’єкту нерухомого майна № 211994440 від 10.06.2020 
на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 
виданого15.08.2006 Єзупільською селищною радою 

Дер жав на. Дер жав-
на служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 
(код за ЄДРПОУ 
39924774)

до складу об’єкта приватизації входять:
одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 74,5 м2. Фундамент – бетон, стіни – дерево, покрівля – 

оцинковане залізо. Опалення пічне;
будівля гаража площею 39,4 м2. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер.
Будівля ветлікарні та гараж не використовуються.
Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, відсутня.
Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 6 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 159 101,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 79 550,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

79 550,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 15 910,10 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 7 955,05 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

7 955,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт прива-

тизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу) в сумі 5 400 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

купців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil 

regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реє-

страційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozoпoprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Єзу-

піль, вул. Хвильового, 2.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й 
поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в 
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях від 20.10.2021 № 910 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта 
малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисменицький р-н, смт Єзупіль, 
вул. Хвильового, 2».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-10-000002-2.

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

цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 591,01 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 795,51 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни – 795,51 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адмі ніст ратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
адміністративного будинку, А загальною площею 745,7 м2, гаража, Б загальною площею 104,9 м2  
за адресою: Івано-Франківська область, Калуський р-н, смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адмі ніст ративний будинок, А загальною площею 745,7 м2, 
гараж, Б загальною площею 104,9 м2.
Місце зна хо дження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики в Івано-Франківській області 

(код за ЄДРПОУ 02360599), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 752477.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз-
ташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власнос-
ті та власник

Адмі ніст ративний 
будинок, А за-
гальною площею 
745,7 м2, гараж, 
Б загальною пло-
щею 104,9 м2

Івано-Фран-
ків ська обл., 
Калуський р-н, 
смт Рожнятів, 
вул. Шевчен-
ка, 3а 

850,6 1243196326248 1220.9 Будівлі 
для контор-
ських та адмі-
ніст ративних 
цілей інші

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Дер жав ного 
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів не-
рухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна № 214448816 від 
01.07.2020 на підставі свідоцтва про право власності, б/н, видано-
го 20.02.2006 Рожнятівською селищною радою 

Дер жав на. Дер-
жав на служба 
статисти-
ки України 
(код за ЄДРПОУ 
37507880)

до складу об’єкта приватизації входять:
адмі ніст ративний будинок – триповерхова цегляна будівля загальною площею 745,7 м2 (перший поверх цоколь-

ний). Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля з шиферу, підлога паркетна. Підведені 
інженерні комунікації: опалення, електропостачання, водопостачання, газ;

будівля гаража загальною площею 104,9 м2. Рік побудови – 1980. Фундамент бетонний, стіни цегляні, пере-
криття залізобетонні, покрівля з шиферу. Наявне електропостачання.

Будівлі огороджені, розташовані в центральній зоні смт Рожнятів.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса роз-
ташування

Площа земельної 
ділянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Івано-Фран-
ківська обл., 
смт Рож-
нятів, 
вул. Шев-
ченка, 3а 

1860 2624855100:01:001:0109 Для обслуговування 
адмі ніст ративного 
будинку

Комунальна, Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Дер жав ного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 
об’єкту нерухомого майна № 214448816 від 01.07.2020 на підставі дер жав-
ного Акта на право постійного користування земельною ділянкою, серія та 
номер: ЯЯ № 125318, виданого 18.04.2006 Рожнятівською селищою радою 

Перелік майна,  
яке передане в оренду,  
станом на 01.10.2021

№ Орендар Назва  
об’єкта оренди

Орендована 
площа, м2

Цільове призначення 
оренди

Реквізити договору оренди 
та термін його дії

Орендна плата за м2 
на місяць, без ПДВ

1 Івано-Франківська квартирно-
експлуатаційна частина району

Приміщення  
площею 251,4 м2

251,4 Для розміщення 
бюджет ної установи

Договір № 04/16 від 01.03.2016, 
термін дії – до 01.01.2022

1 грн на рік

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» договір 
оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 6 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну без умов – 28 011,70 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 14 005,85 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

14 005,85 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 2 801,17 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 400,59 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1 400,59 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

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

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

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

купців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil 

regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реє-

страційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozoпoprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шев-

ченка, 3а.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й 
поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в 
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях від 20.10.2021 № 907 «Про затвердження протоколу № 3 засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – адмі ніст ративного будинку, А загальною площею 745,7 м2, гаража, Б загальною 
площею 104,9 м2, за адресою: смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000005-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 280,12 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 140,06 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

140,06 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
автомобіля ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік випуску – 1994, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 42А

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік випуску – 1994.
Місце зна хо дження: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 42А.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Дер жав ний архів Івано-Франківської області (код за ЄДРПОУ 

03494623), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 42А, (0342) 563403.

Відомості про об’єкт 
(рухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Автомобіль ГАЗ 31029, 
легковий седан-В,  
рік випуску – 1994

м. Івано-Франківськ, 
вул. Сагайдачного, 42А

АТ5270ВА  6000.5 Автомобільні тран-
спортні засоби (Класифіка-
тор дер жав ного майна) 

Свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу САА 
№ 790155 від 21.07.2010

Дер жав на. Івано-Франківська 
обласна дер жав на адмі ніст рація 
(код за ЄДРПОУ 20567921)

Інформація про об’єкт:
автомобіль, тип – легковий седан-В, рік випуску – 1994, марка ГАЗ, модель 31029, реєстраційний номер АТ5270-

ВА, номер шасі (кузова, рами) XTH310290R0160167, колір сірий, вид палива – бензин, двигун № XTH310290R0160167, 
об’єм двигуна – 2445 см3.

Автомобіль не використовується в господарській діяльності; перебуває в задовільному технічному стані. В автомо-
білі присутні всі вузли та деталі. Наявні значні корозійні пошкодження та деформації рами і кузова. Частково зношені 
та потребують ремонту запчастини КТЗ, а саме: двигун, коробка передач, задній міст і карданний вал, передній міст 
і рульове управління, радіатор, крила і підніжки, капот, головний гальмовий циліндр; акумулятор – фізично зношений 
(непридатний), автошини – пошкоджені (непридатні).

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 6 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 29 250,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 14 625,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

14 625,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2925,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1462,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1462,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт прива-

тизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу) в сумі 2500 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

купців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реє-

страційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozoпoprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: м. Івано-
Франківськ, вул. Сагайдачного, 42А.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й 
поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в 
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 20.10.2021 № 908 «Про затвердження протоколу № 2 засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ 31029 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 42А».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-02-000012-1.

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

цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 292,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 146,25 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

146,25 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
автомобіля ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ЗАЗ 1103, рік випуску – 2000.
Місце зна хо дження: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Відділ культури, національностей та релігій Галицької районної дер жав-

ної адмі ніст рації (код за ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, (03431)2-20-46.
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Відомості про об’єкт 
(рухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Реєстрацій-
ний номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Автомобіль ЗАЗ 1103, 
рік випуску – 2000

 Івано-Франківська 
обл., м. Галич, 
пл. Волі,1

 49022ІВ  6000.5 Автомобільні тран-
спортні засоби (Класифікатор 
дер жав ного майна)

Свідоцтво про реєстрацію транспортно-
го засобу ІВС № 144040, видане МРЕВ 
УДАІ УМВС м. Калуша 

Дер жав на. Галицька районна 
дер жав на адмі ніст рація (код за 
ЄДРПОУ 23806119) 

Інформація про об’єкт:
автомобіль, рік випуску – 2000, марка ЗАЗ, модель 1103, тип – легковий, реєстраційний номер 49022ІВ, номер 

шасі (кузова, рами) Y6D110307Y0003130, колір зелений, вид палива – бензин.
Автомобіль не на ходу; перебуває в незадовільному технічному стані. Потребують ремонту: двигун, зчеплення, 

коробка передач, карданний вал, задній міст, система охолодження, рульове управління, гальма передні, система 
живлення, двері передні, електрообладнання, амортизатори передні і задні, щиток приладів. Кузов, двері передні, 
крила передні, задня кришка багажника, капота пошкоджені корозією; обшивка салону, сидіння автомобіля потребу-
ють ремонту, передній та задній бампери мають тріщини; автомобіль потребує пофарбування, кришки зношені.

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 6 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 20 090,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 10 045,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

10 045,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2009,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1004,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1004,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт прива-

тизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 
купівлі-продажу) в сумі 2500 грн без ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

купців та проведення переможцями аук ціо нів розрахунків за придбані об’єкти:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реє-

страційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozoпoprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-
Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й 
поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в 
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьо-
нова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях від 20.10.2021 № 909 «Про затвердження протоколу № 3 засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – автомобіля ЗАЗ 1103 за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-02-000011-1.

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

цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 200,90 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 100,45 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

100,45 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКАтаЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи за 
адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Любимівка, вул. Київська, 40-Б

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – школа.
Місце зна хо дження: Київська обл., Вишгородський район, с. Любимівка, вул. Київська, 40-Б.
Ба лан со ут римувач: відсутній.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Об’єкт незаверше-
ного будівництва – 
школа

Київська обл., Виш-
городський район, 
с. Любимівка вул. Київ-
ська, 40-Б

753,3 2398316332218 – Витяг з Дер жав ного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 01.07.2021 № 263991052

Дер жав на. Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях (код за ЄДРПОУ 43173325)

Рівень будівельної готовності: 8 %: фундамент – бетонний (100 % готовності); стіни – цегляні (10 % готовності); 
перегородки – відсутні; перекриття – відсутнє; підлога – відсутня; вікна, двері – відсутні; інженерне обладнання – 
відсутнє; оздоблення внутрішнє та зовнішнє – відсутні.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не сформована.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03.12.2021.

Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 
кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – школа за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Лю-
бимівка, вул. Київська, 40-Б здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і кому-
нального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 171 952,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 85 976,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

85 976,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 17 195,20 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 8 597,60 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

8 597,60 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року – 1 200,00 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і кому-

нального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт зобов’язаний 
компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою 
визначення його стартової ціни у розмірі 7 100 грн (сім тисяч сто гривень 00 копійок).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук ціо ну 
розрахунків за придбаний об’єкт

Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях

Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одерж  увача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-
який час за місцем розташування об’єкта: Київська обл., Вишгородський район, с. Любимівка, вул. Київська, 40-Б.

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: заступник 
начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання дер жав ного 
майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна, тел.  + 380 44 200 2538, адреса електрон-
ної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; час роботи: з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок:  + 380 44 200 2540,  + 380 44 200 2538.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційні по-
купці можуть перейти на портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, які розміщені 
в віртуальній кімнаті даних.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
21.10.2021 № 1071.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-07-11-000006-1.

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 719,52 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 859,76 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

859,76 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКАтаВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про продаж на аук ціо ні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта соціально-культурного призначення – будинку відпочинку загальною площею 221,3 м2 (інв. 
№ 150062, 150063) за адресою: Львівська область, Дрогобицький район,  
с. Модричі, вул. Курортна, 3

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт соціально-культурного призначення – будинок 
відпочинку загальною площею 221,3 м2 (інв. № 150062, 150063).
Місце зна хо дження: Львівська область, Дрогобицький район, с. Модричі, вул. Курортна, 3.
Назва ба лан со ут римувача: Дер жав не підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» 

(код ЄДРПОУ 37199618).
відомості про об’єкт:
одноповерхова будівля з мансардним поверхом. Фундамент – бетон. Стіни – цегла, дерево. Покрівля металева. 

Перекриття дерев’яне. Підлога – цементна стяжка, плитка, паркет, дерево. Сходи – дерево. Інженерні комунікації 
(електричні мережі, водопровід, мережі каналізації, газопровід) від’єднані.

1-й поверх: висота – 3,3 м2. Загальна площа приміщень – 91,0 м2. На першому поверсі розташовано: тамбур 
(2,8 м2), кімната відпочинку (10,8 м2), кімната відпочинку (10,5 м2), кімната відпочинку (9,9 м2), допоміжне примі-
щення (1,3 м2), санвузол (2,6 м2), кімната відпочинку (7,9 м2), санвузол (5,4 м2), коридор (3,7 м2), санвузол (2,4 м2), 
коридор (16,6 м2), коридор (2,5 м2), допоміжне приміщення (14,6 м2).

Мансардний поверх: висота – 2,9 м2. Загальна площа приміщень – 130,3 м2. На мансардному поверсі розта-
шовані: коридор – (17,5 м2), коридор – (3,1 м2), кімната відпочинку (9,5 м2), кімната відпочинку (10,1 м2), комора 
(0,4 м2), санвузол (2,9 м2), коридор (2,6 м2), кімната відпочинку (9,4 м2), комора (0,5 м2), санвузол (2,8 м2), коридор 
(2,9 м2), санвузол (2,8 м2), комора (0,4 м2), кімната відпочинку (9,7 м2), коридор (4,0 м2), комора (4,9 м2), санвузол 
(7,3 м2), кімната відпочинку (11,9 м2), кімната відпочинку (24,6 м2), лоджія (3,0 м2).

Назва Адреса  
розташування

Заг. пл. 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будинок відпочинку 
загальною пло-
щею 221,3 м2 (інв. 
№ 150062, 150063)

Львівська область, 
Дрогобицький 
район, с.Модричі, 
вул. Курортна,3

221,3 2077369646212 1212 Інші будівлі для 
тимчасового проживання. 
(Ба лан со ут римувачем не 
використовується)

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
№ 208363111 від 06.05.2020

Дер жав на, Дер жав не 
підприємство спиртової 
та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» 

Відомості про земельну ділянку:
об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,06 га, яка перебуває в користуванні на підставі Дер жав-

ного Акта на право користування землею серія Б № 039246 1993. Форма власності – дер жав на. Інформація про 
кадастровий номер на земельну ділянку відсутня.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації дер жав ної власності: об’єкта соціально-культурного призначення – 
будинку відпочинку загальною площею 221,3 м2 (інв. № 150062, 150063) за адресою: Львівська область, Дрого-
бицький район, с. Модричі, вул. Курортна, 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації дер жав ної власності: об’єкта соціально-культурного призначення – будинку 
відпочинку загальною площею 221,3 м2 (інв. № 150062, 150063) за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, 
с. Модричі, вул. Курортна, 3 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватиза-
цію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 71 493,31 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 35 746,66 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

35 746,66 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 7 149,33 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 3 574,66 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

3 574,66 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень.
умови продажу: можливість перепрофілювання об’єкта.

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

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

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

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

ській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-

ській областях.
Адреса: вул. Коперніка, 4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та євро.
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одерж  увача: Акціонерне товариство «Дер жав ний експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 4, Kopernika, Lviv, city, 79005.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 
17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська область, Дрогобицький ра-
йон, с. Модричі, вул. Курортна, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Дмитерко Олег, телефон 0974774477.
най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волин-

ській областях, фактична адреса: 79005, м.Львів, вул. Коперника, 4, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/. Телефони для довідок: (032)261-62-14, (032)255-38-55.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
26.10.2021 № 02698.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-15-000003-1.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 714,93 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 357,47 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

357,47 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі – адмінбудинку літ. «А» загальною площею 
199,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Волосянка, вул. Без назви, 173, 
що перебуває на балансі Великоберезнянської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 
(код за ЄДРПОУ 00698785)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  будівля – адмінбудинок літ. «А»  
загальною площею 199,2 м2.
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Волосянка, вул. Без назви, 173.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Великоберезнянська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00698785), адреса: 89000, Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Партизан-
ська, 54, тел. (03135) 21-0-68.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно) 

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля – 
адмін будинок 
літ. «А» загаль-
ною площею 
199,2 м2 

Закарпатська 
обл., Великобе-
резнянський р-н, 
с. Волосянка, 
вул. Без назви, 173 

199,2 2263067121208 1220.9 – Будівлі 
для конторських 
та адміністратив-
них цілей інші

Витяг з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно про реєстрацію права власності 
№ 239397785 від 30.12.2020; витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реє-
страцію права власності № 250672150 від 31.03.2021

Державна, Державна служба 
України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та 
захисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

Об’єкт приватизації – будівля – адмінбудинок літ. «А», будова 1925 року, загальною площею 199,2 м2, однопо-
верхова. Фундаменти – бутові; стіни та перегородки – бутово-саманні; перекриття – дерев’яні; покрівля – шиферна; 
отвори – дерев’яні; підлоги – дощаті, лінолеумні; внутрішні системи інженерного устаткування в будів лі (електро-
постачання, пічне опалення) – зруйновані. Об’єкт протягом тривалого часу не використовується та перебуває в 
незадовільному технічному стані.

Відомості про земельну ділянку 

Назва Адреса  
розташування

Площа земель-
ної ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Закарпатська область, 
Великоберезнянський 
р-н, с. Волосянка, 
вул. Без назви, 173 

0,0523 2120881300:07:003:0041 Для будівництва та обслу-
говування інших будівель 
громадської забудови

Інформація щодо форми власності відсутня, згідно 
з інформацією Державного земельного кадастру 
про права власності та речові права на земельну  
ділянку від 06.07.2021

Станом на 11.10.2021 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУКЦіОНУ: 01 грудня 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 вста-

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

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

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація будівлі – адмінбудинку літ. «А» загальною площею 199,2 м2 за адресою: Закарпатська обл., Ве-

ликоберезнянський р-н, с. Волосянка, вул. Без назви, 173 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аукціону з умовами – 115 138,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 57 569,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 57 569,00 

грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 513,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 756,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 756,90 

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

1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

компенсувати витрати в сумі 2950,00 (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) грн без ПДВ, понесені Регіональ-
ним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату 
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 
рахунок, який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іно-
земній 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 Волин-

ській областях.
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-

ській областях.
Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок № UA863223130000025203000000065.
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine.
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем 
розташування об’єкта.

Відповідальна особа балансоутримувача: Бадида Микола Іванович, телефон (03135) 21-0-68, e-mail:vet.veber@
ukr.net.

найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпат-
ській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@
spfu.gov.ua.

Відповідальна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 19 жовтня 2021 р. № 00591.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-24-000001-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 151,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 575,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

575,69 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.

ПРОДАЖі» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

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

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях 
про проведення продажу на аук ціо ні об’єкта малої приватизації соціально-культурного  
призначення «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення  
«ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний».
Місце зна хо дження об’єкта: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, пров. Тірас, 3.
Ба лан со ут римувач: Дер жав не підприємство «Управління справами Фонду дер жав ного майна України» (код за ЄД-

РПОУ 39950170).
відомості про об’єкт:
об’єкт нерухомого майна «Цілісний майновий комплекс, Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 21.12.2016 за-

реєстрований в Дер жав ному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер 1135434051103.

Складові частини 
об’єкта Адреса розташування Загальна 

площа (м2)
Реєстраційний 

номер
Підстава виникнення  

права власності
Форма власності 

та власник

Будівлі спального 
корпусу (літ. А)

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

1489,8 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівлі спального 
корпусу (літ. Б)

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

1489,8 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівлі їдальні 
(літ. В)

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

1295,7 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівлі кінотеатру 
(літ. Г)

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

626,0 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі №9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівлі медичного 
пункту (літ. Д)

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

158,5 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівлі приймаль-
ного відділення 
(літ. Е)

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

190,5 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Будівля пропуск-
ного пункту 
(літ. Ж)

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

67,7 1135434051103 Постанова Вищого господарсько-
го суду України від 04.08.2015 
у справі № 9/17-4528-2011

Дер жав на, держ  ава 
в особі Фонду дер жав-
ного майна України

Мостіння Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
смт Сергіївка, пров. Тірас, 3

Реєстрація права власності на об’єкти нерухомості мостіння, стадіон, постамент (залишки 
конструкції) та огорожа відбуватиметься при укладанні з покупцем договору купівлі-продажу. 
Згідно з абз. 6 ч. 5 ст. 12 Закону України «Про дер жав ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого 
на земельній ділянці, вносяться під час проведення дер жав ної реєстрації права власності  
на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення  
речових прав

Огорожа Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
смт Сергіївка, пров. Тірас, 3

Стадіон Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
смт Сергіївка, пров. Тірас, 3

Постамент (за-
лишки конструкції)

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



9відомості
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Діяльність на базі майна ЦМК фактично не здійснюється з 2006 року, майно не використовується, знаходиться 
в незадовільному, занедбаному стані.

Згідно з листом Національної соціальної сервісної служби України від 15.03.2021 № 0000-0202-5/2741 відо-
мості щодо дитячого оздоровчого табору «Сонячний» в Дер жав ному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та 
відпочинку дітей відсутні.

Майно ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» повернуто до дер жав ної власності відповідно до по-
станови Вищого господарського суду України від 04.08.2015 у справі № 9/17-4528-2011. Судові спори стосовно 
об’єкту відсутні.

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: відповідно до судових рішень у справі № 9/17-4528-2011 об’єкт розта-
шований на земельній ділянці 20000 м2. Земельна ділянка не виділена в натурі, кадастровий номер не присвоєно.

Згідно з Генеральним планом смт Сергіївка цільове призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 
смт Сергіївка, пров. Тірас, 3, – землі оздоровчого призначення.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 30 листопада 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» здійснюється відповідно до вимог За-
кону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 432 (із змінами).

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

У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформа-
цію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати 
відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аук ціо ну. Кредитором не 
може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до статті 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного 
і комунального майна».

умови приватизацІї:
у зв’язку з тим, що діяльність на базі майна об’єкта приватизації фактично не здійснюється з 2006 року та майно 

не використовується, об’єкт приватизації «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» може бути перепрофі-
льований відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 6 047 922,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 3 023 961,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

3 023 961,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук ціо ну на ціну продажу об’єкта нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 604792,20 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 302 396,10 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

302 396,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

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

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний»)
Рахунок №UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account №UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж  увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the Odessa 

Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж  увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the Odessa 

Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організа-
тора аук ціо ну.

най ме ну вання організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. 
Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефон для довідок: (048) 
731-40-43, (048) 731-40-51. Час роботи Регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 
до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електрон ної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 
26.10.2021 № 1737 (протокол від 25.10.2021 № 6 засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-15-000001-3.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 60 479,22 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 30 239,61 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

30 239,61 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (частка 19/100)  
за адресою: Одеська обл., смт Тарутіно, вул. Широка, 9

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля (частка 19/100).
Місце зна хо дження: Одеська обл., смт Тарутіно, вул. Широка, 9.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Південний офіс Держ  аудитслужби (код за ЄДРПОУ 40477150), 

адреса: 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон (048)705-55-00.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний номер об’єкта в Дер жав ному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитло-
ва будівля 
(частка 
19/100*)

Одеська 
область, 
смт Тарутие, 
вул. Широ-
ка, 9.

137,0 105454351247 1220.1 Для роз-
міщення бюджетних 
організацій та офіс-
них приміщень

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 01.04.2020 ін-
дексний номер 205833185

Дер жав на, держ  ава 
Україна в особі Дер жав-
ної аудиторської служби 
України (код за ЄДРПОУ 
40477150)

Об’єкт приватизації – приміщення, що складають частину двоповерхової адмі ніст ративної будівлі, яка розташо-
вана на відстані 0,450 км від центру смт Тарутине, вздовж вул. Тараса Шевченка, з якої безпосередньо здійснюється 
під’їзд автотранспорту до будівлі, на відстані 0,085 км від проїжджої частини вулиці Широка.

*19/100 частин нежитлової будівлі складаються з групи приміщень № 2 першого поверху загальною площею 
137,0 м2, основною площею 104,6 м2, допоміжною площею 32,4 м2, а саме: 2-1 коридор площею 6 м2; 2-2 кабінет 
площею10,5 м2; 2-3 кабінет площею 17,2 м2; 2-4 кабінет площею 16,7 м2; 2-5 кабінет площею 10,8 м2; 2-6 коридор 
площею 3,0 м2; 2-7 кабінет площею 3,1 м2; 2-8 кабінет площею 16,0 м2; 2-9 коридор площею 8,8 м2; 2-10 кабінет 
площею 16,1 м2; 2-11 кабінет площею 14,2 м2; 2-12 коридор площею 14,6 м2.

Об’єкт перебуває у задовільному технічному стані з офісним ремонтом «стандартного» класу. Наявне електро- і те-
плопостачання; передбачене використання санвузлів загального користування, розміщених на першому поверсі.

Земельна ділянка під будівлею, в якій розміщується об’єкт приватизації, окремо не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 29 листопада 2021року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 760 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 380 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

380 100,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 76 020,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 38 010,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

38 010,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень.
умови продажу:
покупець об’єкта – нежитлова будівля (частка 19/100) зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

переходу права власності на об’єкт приватизації сплатити 7900,00 гривень (без ПДВ) на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях (буде зазначено у договорі 
купівлі-продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт «Нежитлова будівля (частка 19/100)»
Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж  увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the Odessa 

Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одерж  увача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the Odessa 

Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

тійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором 

аук ціо ну.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 
8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електрон ної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль-

ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 26.10.2021 № 1739.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-

зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-19-000003-3.
період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н зі зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 7 602,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 3 801,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 801,00 

гривень.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях  
про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства  
«Сумський експертно-технічний центр Держ  праці»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Сумський експертно-технічний центр Держ  праці».
Місце зна хо дження: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30175035.
Середньооблікова штатна чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 34 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 рік – 16444,0 тис. грн, 2019 рік – 14605,0 тис. грн, 2020 рік – 

12886,0 тис. грн, у тому числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції:
1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
2. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічна діагностика) машин, механізмів, устаткування підвище-

ної небезпеки.
3. Дер жав ний технічний огляд великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.
4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників суб’єктів господа-

рювання.
5. Експертиза відповідності технологічних процесів, машин, механізмів устаткування, транспортних засобів, 

хімічних речовин і їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаної за кордоном, нормативно-правовим актам 
з охорони праці.

6. Експертиза технологічної, конструкторської технічної документації на виготовлення засобів на відповідність 
їх нормативним актам про охорону праці.

7. Психофізиологічна експертиза.
8. Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд.
9. Неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
10. Експертиза декларацій безпеки об’єктів небезпеки.

Обсяг та основна номенклатура продукції  
(робіт, послуг)

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

2018 р. 17033 16444

2019 р. 15433 14605

2020 р. 13328 12886

За 9 місяців 2021 р. 10044 9897
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Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки та останній звітній період

№ 
з/п Показники Одиниця 

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

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 10528 11177 8764 18165
1.1 Необоротні активи тис. грн 5393 5315 4993 12467

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 28 14 12 10
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – –
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 5326 5262 4942 12457
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –
1.2 Оборотні активи тис. грн 5135 5862 3771 5698

1.2.1 запаси тис. грн 38 75 42 45
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155) тис. грн 369 200 200 195
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 4400 5157 3308 5093

2. Пасиви тис. грн 10528 11177 8764 18165
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн 6717 6536 6553 14316
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – –
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 3811 4641 2211 3849

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 3307 4168 1928 3604
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 3292 4161 1922 –

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 420 547 341 –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 835 1008 223 –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 105 143 88 –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 16 9 10 –

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 17033 15433 13328 10044
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 16444 14605 12886 9897
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 516 828 410 133
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 73 – 32 14
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 13654 13098 11650 9122
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 9846 9606 8496 6500
4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн 2955 2875 2660 2236
4.3 Витрати на збут тис. грн 8 7 3 5
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 100 94 119 167
4.5 Інші витрати тис. грн – – – 11
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 745 516 372 203
5. чистий прибуток (збиток)  +,- тис. грн 3379 2335 1678 922
6. Середня кількість всіх працівників осіб 40 41 41 39
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 8309 8016 7336 6014
8. Середньомісячна заробітна плата грн 17310 16293 14911 17134

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі:
заборгованість по заробітній платі – 417 609,16 грн;
податки з заробітної плати – 205 571,43 грн;
інша кредиторська заборгованість – 2 980 310,17 грн.

Відомості про об’єкти 
(нерухоме майно)

Назва 
Адреса 

 розташу-
вання 

Загаль-
на пло-
ща (м2)

Реєстрацій-
ний номер

Функціо-
нальне вико-

ристання

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 

та власник

Частина нежитлових адмі ніст-
ративних приміщень, інв. 2241

м. Суми, 
вул. Косів-
щинська, 18

692,4 28672359101 Адмі ніст ративні 
приміщення

Інформація з Дер жав ного реєстру речових прав на не-
рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, Дер жав ного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна 275688627 від 20.09.2021

Дер жав на

Частина нежитлових приміщень 
гаража, інв. 2242

107,2 28672359101 Гараж Дер жав на

На балансі підприємства обліковуються транспортні засоби: автомобіль FORD TRANSIT Custom V362 M6 LWB 
Tourneo FWD300, автомобіль CHEVROLET Cruze, JF6959, автомобіль FORD TRANSIT, автомобіль RENAULT LOGAN 
4417 та причіп 183210.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщен-

ня відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 2018 рік – 51,02 грн, 2019 рік – 37,36 грн, 2020 
рік – 35,42 грн.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03.12.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Сумський експертно-технічний центр 
Держ  праці» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Сумський експертно-технічний центр 
Держ  праці» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» у випад-
ках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл 
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді 
єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» покупець стає правонаступ-
ником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» у разі зміни власника підприємства 
чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше 1 року з дати переходу пра-
ва власності.

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 18 164 858,51 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 9 082 429,26 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

9 082 429,26 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 1 816 485,85 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 908 242,93 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

908 242,93 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держ -

праці», код за ЄДРПОУ 30175035, за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18 зобов’язаний від дати переходу права 
власності забезпечити:

збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року;
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповно-

важеного ним органу впродовж 6 місяців, за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 та 
(частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»);

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 місяця у разі її наявності на дату переходу 
до покупця права власності на ЄМК дер жав ного підприємства;

погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент переходу права 
власності, впродовж 3 місяців у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на ЄМК дер жав ного 
підприємства.
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Рахунок: №  UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж  увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions Address: 1/23 Nebesnoi 

Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 16.00 за місце зна хо дженням об’єкта: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник загального відділу дер жав ного підприємства «Сумський експертно-

технічний центр Держ  праці» Шмат Михайло Васильович. Телефони: (0542) 61-14-51, 099-3439792, E-mail: etc@
etc.sumy.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській 
та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Контак-
тна особа організатора аук ціо ну – Білоброва Наталія Михайлівна. 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 Регіо наль-
ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 27.10.2021 № 842.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-16-000002-3.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарні днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 181 648,59 грн;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – 90 824,29 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

90 824,29 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.«А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. 
«Б-1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», 
загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, 
вул. Рибальська, 29а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього будинку 
ветеранів, літ.«А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2; 
сарай, літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1 
(далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Хорольський р-н (нова назва – Лубенський р-н згідно 

зі змінами адмі ніст ративно-територіального устрою), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Сільськогосподарський виробничий кооператив «Перемога» 

(код за ЄДРПОУ 05423113); адреса: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Перемоги, 6; телефони для 
довідок: (05362) 95335; електрон на адреса: svk_peremoga@ukr.net.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля колишнього будинку ветеранів, Літ. 
«А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; 
кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 
37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною 
площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», загаль-
ною площею 8,5 м2; колодязь № 1

Полтавська 
обл., Хороль-
ський р-н, 
с.Вергуни, 
вул. Рибаль-
ська, 29А

247,4 2102216253248 1999.9 – Інші 
будівлі 

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 17.06.2020 №212859758, 
номер запису про право влас-
ності 36920647, дата дер жав ної 
реєстрації 12.06.2020

Дер жав на, Україна в осо-
бі Регіо наль ного відді-
лення Фонду дер жав ного 
майна України по Пол-
тавській та Сумській об-
ластях, (код за ЄДРПОУ 
42769539)

до складу об’єкта приватизації входять:
Будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2. Наявні: електропостачання, 

водопровід, каналізація, водяне опалення.
Кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2. Наявні: електропостачання, пічне опалення.
Сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2.
Погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2.
Колодязь № 1, глибиною 20 м.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Об’єкт приватизації або його частина в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 148970,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 74485,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

74485,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 14897,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 7448,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

7448,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт привати-

зації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Полтавській 
та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській 
та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) в сумі 5087,00 (п’ять тисяч вісімдесят сім гривень 
00 копійок) гривень (без ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Банк одерж  увача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account:№UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

тійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-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 
14.00 за місцем його розташування: Полтавська обл., Хорольський р-н (нова назва – Лубенський р-н, згідно зі змі-
нами адмі ніст ративно-територіального устрою), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій Іванович, телефон 
(096)3071467, адреса електрон ної пошти klepachivska@ukr.net.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Пол-
тавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аук ціо ну – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532) 
500612, електрон на адреса: nataliia.zombra@spfu.gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 22 жовтня 2021 
року № 1116.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000005-2.

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

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1489,70 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 744,85 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

744,85 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – будинку оператора ГРС 
літ. «А1,а», сараю літ. «Б», вбиральні літ. «В» за адресою:  
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – будинок оператора ГРС 
літ. «А1,а», сарай літ. «Б», вбиральня літ. «В».
Місце зна хо дження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А.
Назва та контактні ба лан со ут римувача: ПрАТ «Каплинцівське» (код ЄДРПОУ 05529308), за адресою: с. Каплинці, 

Пирятинський р-н, Полтавська обл. Телефон для довідок (0535) 833306.
Рівень будівельної готовності конструктивних елементів, у %: будинок оператора ГРС, літера «А1» – 66 %, сарай, лі-

тера «Б» – 61 %.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будинок опе-
ратора ГРС 
літ. «А1,а», 
Сарай літ. «Б»
Вбиральня 
літ. «В»

Полтавська обл., 
Пирятинський 
р-н, с. Каплинці, 
вул. Гагаріна, 19А

153,2 2324385253238 – Наказ, серія та номер: 469, виданий 23.03.2021, видавник: 
Фонд дер жав ного майна України; технічний паспорт, серія 
та номер: 1729, виданий 23.11.2020, видавник: ТОВ БТІ М; 
Витяг з Єдиного реєстру об’єктів дер жав ної власності щодо 
дер жав ного майна, серія та номер: 10-15-5922, виданий 
18.03.2021, видавник: Фонд дер жав ного майна України

Дер жав на, власник: 
Регіо наль не відділен-
ня Фонду дер жав ного 
майна України в Пол-
тавській та Сумській 
областях

Об’єкт незавершеного будівництва – будинок оператора ГРС літ. «А1,а», сарай літ. «Б», вбиральня літ. «В» (далі – 
об’єкт приватизації) загальною площею 153,2 м2 являє собою окремо розташовані дві громадські будівлі та вби-
ральню. Інженерне обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення – відсутнє.

Земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – будинку оператора ГРС літ. «А1,а», сараю літ. «Б», вбиральні 
літ. «В» загальною площею 153,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦії Для:
аук ціо ну без умов – 11239,92 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5619,96 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

5619,96 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 1123,99 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 562,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 562,00 грн 

(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу: без умов.

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

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36020
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж  увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 

17.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А.
ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ба лан со ут римувача – Іскін Олександр Якович, телефон: 

(067)4631632, адреса електрон ної пошти: n.bilovol@kernel.ua.
най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтав-

ській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Контактна особа організатора аук ціо ну – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 

відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23 жовтня 2021 року № 1118.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-

зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000003-1.
період між аук ціо нами:
аук ціо н без умов – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов –112,40 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 56,20 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

56,20 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини адмі ніст ративної будівлі загальною 
площею 99,4 м2 за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, пров. Центральний, 4

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  частина адмі ніст ративної будівлі загальною площею 99,4 м2.
Місце зна хо дження: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, пров. Центральний, 4.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 

02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон: (0532) 500756.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Частина 
адмі ніст-
ративної 
будівлі

Полтавська 
обл., Чутів-
ський р-н, 
смт Чутове, 
пров. Цен-
тральний, 4 

99,4 923672053254 1220.1 – 
Будівлі органів 
дер жав ного 
та місцевого 
управління

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 21.04.2021 індексний номер витя-
гу 253750405, номер запису про право власності 41618110, дата 
дер жав ної реєстрації 16.04.2021. Свідоцтво на право власності, 
серія та номер: ЯЯЯ 706139 виданий 06.03.2006, видавник: Ви-
конавчий комітет Чутівської селищної ради

Дер жав на, спільна 
часткова (7/20), 
Дер жав на служба 
статистики України 
(код за ЄДРПОУ 
37507880)

Об’єкт приватизації – частина адмі ніст ративної будівлі загальною площею 99,4 м2, розташована в одноповер-
ховій будівлі 1957 року побудови, має окремий вхід.

Наявні: опалення – автономне (в іншій частині будівлі), водопровід – від міських мереж (в іншій частині будівлі), ка-
налізація – до міських мереж (в іншій частині будівлі). електропостачання, газопостачання – від зовнішніх джерел.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса 
розташування

Площа земель-
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Полтавська обл., 
Чутівський р-н, 
смт Чутове, пров. 
Центральний, 4а 

374 5325455100:30:004:0243  Для будівництва та обслу-
говування будівель органів 
дер жав ної влади та місце-
вого самоврядування

Приватна власність. Право постійного користування земельною 
ділянкою на підставі дер жав ного Акта на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою від 23.07.2008, ЯЯ № 224416. 
Відомості про дер жав ну реєстрацію обтяжень відсутні

Об’єкт не перебуває в оренді.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація частини адмі ніст ративної будівлі загальною площею 99,4 м2 за адресою: Полтавська обл., Чутів-
ський р-н, смт Чутове, пров. Центральний, 4 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА ПРиВАТиЗАЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 271 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 135 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

135 950,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 27 190,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 13 595,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

13 595,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна України по Полтавській 
та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведен-
ня оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4033,00 гривень (чотири тисячі тридцять три гривні 00 копійок) (без ПДВ) 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде 
зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж  увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 
17.00 за місцем розташування об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, пров. Центральний, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ба лан со ут римувача – Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон 
(0532)500756, адреса електрон ної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтав-
ській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Контактна особа організатора аук ціо ну – Толста Ірина Борисівна, телефон для довідок (0532) 500612.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного 

відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.10.2021 № 1117.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-

зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-24-000001-3.
період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2719,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1359,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1359,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системи «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства 
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці 
ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України» за адресою: Житомирська обл.,  
м. Житомир, вул. Пушкінська, 44

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  єдиний майновий комплекс дер жав ного підприємства 
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро інституту проблем моделювання в енергетиці 
ім. Г.є. Пухова Національної академії наук України».
Місце зна хо дження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 13550630.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2021 – 1 особа.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук. Фактично не здійснюється з 2012 року.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 рік – 9 місяців 2021 року: 662,00 тис. грн,
у тому числі експортної: –.
Основна номенклатура продукції: –,
у тому числі експортної: –.

Обсяг та основна номенклатура продукції  
(робіт, послуг)

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

2018 р. – – 
2019 р. – – 
2020 р. 327,0 – 

9 місяців 2021 р. 335,0 – 

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки та останній звітний період

№ 
з/п Показники Одиниця 

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

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн – – 6003 5835
1.1 Необоротні активи тис. грн – – 5900 5739

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн – – – – 
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн – – – – 
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн – – 5900 5739
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – – 
1.2 Оборотні активи тис. грн – – 103 96

1.2.1 Запаси тис. грн – – – – 
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 +  1155) тис. грн – – 11 22
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн – – 92 74

2. Пасиви тис. грн – – 6003 5835
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн – – 5877 5080
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн – – – – 
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн – – 126 755

2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн – – 126 755
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн – – – – 

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – – 
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – – 
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – – 
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн – – – – 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн – – 327 335
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн – – 327 335
3.2 Інші операційні доходи тис. грн – – – – 
3.3 Інші фінансові доходи – – – – 
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн – – 375 1132
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн – – – – 
4.2 Адмі ніст ративні витрати тис. грн – – 176 1070
4.3 Витрати на збут тис. грн – – – – 
4.4 Інші операційні витрати тис. грн – – 199 62
4.5 Інші витрати тис. грн – – – – 
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – – 
5. чистий прибуток (збиток)  +, - тис. грн – – (48) (797)
6. Середня кількість всіх працівників осіб – – 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн – – 176 490
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн – – 46 45

За 2018 та 2019 роки бухгалтерський облік відсутній.
Станом на 01.10.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість – 755,04 тис. грн, у тому числі:
заборгованість по заробітній платі – 225,65 тис. грн;
заборгованість за товари, роботи, послуги – 367,90 тис. грн;
заборгованість за розрахунками з бюджетом – 104,31 тис. грн;
заборгованість із внутрішніх розрахунків – 1,29 тис. грн
інші поточні зобов’язання – 55,89 тис. грн.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташу-

вання

Загальна площа згід-
но з реєстрацією (м2) 
станом на 01.09.2008

Загальна площа згідно 
з технічним паспртом (м2) 

станом на 15.12.2020

Реєстра-
ційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник (згідно 
з даними Реєстру)

Частина 
адмінбу-
дівлі

м. Жито-
мир, 
вул. Пушкін-
ська, 44

1285,3 1282,7 24542024 1263.1 Будівлі 
науково- дослід-
них та проектно- 
вишукувальних 
установ

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 07.05.2007, 
видане на підставі рішення викон-
кому Житомирської міської ради 
від 26.04.2007 № 322

Дер жав на. Власник: 
держ  ава Україна 
в сфері управління 
Національної 
академії наук 

до складу об’єкта входять:
частина адмінбудівлі, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 1282,7 м2, у тому числі: приміщення 

підвалу – 601,5 м2, приміщення 1-го поверху – 236,3 м2, приміщення 2-го поверху – 444,9 м2, 1/4 частина ґанку. 
Приміщення розташовані в триповерховій цегляній нежитловій будівлі, з залізобетонним перекриттям та азбесто-
цементною покрівлею, обладнані електро-освітленням, водопостачанням, каналізацією, центральним опаленням. 
Будівля 1966 року побудови, стан задовільний;

тепловодолічильник СВТУ-10М з датчиками в комплекті, заводський номер 15120, 2008 року введення в екс-
плуатацію, виробник фірма «Семпал», Україна. Перебуває в робочому стані.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса розташування Площа земельної 
ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

10008, Житомирська обл., м. Жи-
томир, вул. Пушкінська, 44

0,1426 – Для потреб науки Дер жав на. Дер жав ний акт на право постійного ко-
ристування серія І-ЖТ № 002440 від 06.08.1999

Перелік майна,  
яке передане в оренду,  
станом на 01.10.2021

№ 
з/п Орендар Назва  

об’єкта оренди
Орендована 
площа (м2)

Цільове призначення 
оренди

Реквізити договору 
оренди та термін його дії

Орендна плата за 1 м2 
за місяць без ПДВ (грн)

1 ФОП Яворський Ва-
дим Олександрович

Нежитлове приміщення в підвалі 
триповерхової цегляної будівлі

99,5 Для розміщення вироб-
ництва реклами 

№ 1 від 18.09.2019  
діє до 30.08.2022

40,47

2 ФОП Марчук Андрій 
Святославович

Нежитлове приміщення на першому 
поверсі будівлі

14,3 Для розміщення офіс-
ного приміщення

№ 1 від 01.07.2019  
діє до 01.06.2022

65,96

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Спеціальне конструкторсько-
технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України» 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне 
бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України» повинен відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» у випад-
ках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл 
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді 
єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» покупець стає правонаступ-
ником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 5 835 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 917 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 917 

500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 583 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 291 750,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

291 750,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу дер жав ного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне 

бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України зобов’язаний 
від дати переходу права власності забезпечити:

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі 
наявності такої заборгованості);

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним 
органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини 
першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців згідно пункту 7 статті 26 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

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

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
в іноземній валюті EUR:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж  увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж  увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 

SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж  увача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж  увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 

SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспондентського рахун-

ка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем 
розташування об’єкта.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: Кравцов Володимир Андрійович, тел. (097)264-54-50.
Телефон (0412) 420-418. Е-mail: mala_18@spfu.gov.ua.
най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аук ціо ну: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
тел.(0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Представник організатора аук ціо ну: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
адреса: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, кімн. 411, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-

наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 26.10.2021 
№ 1187.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-04-000003-3.

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 58 350,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 29 175,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

29 175,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі котельні  
з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська область,  
Краснокутський район, с. Городнє, вул. Центральна, 5а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2.
Місце зна хо дження: Харківська область, Краснокутський район, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Агрофірма «Глобівська», 

код за ЄДРПОУ 00412406, адреса: Харківська область, Краснокутський район, с. Городнє, вул. Центральна, 3.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстрацій-
ний номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Нежитлова бу-
дівля котельні з 
лазнею загальною 
площею 251,7 м2

Харківська область, 
Краснокутський 
район, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

251,7 25746878 1274.4 –  
Будівлі лазень 
та пралень 

Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно від 11.12.2008, Витяг 
про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно від 12.12.2008

Дер жав на, в особі Верховної Ради в опера-
тивному управлінні Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Харків-
ській області (код за ЄДРПОУ 44223324)

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля котельні з лазнею літ. Б-1 загальною площею 251,7 м2. 
Висота приміщень – 4,20 м. Стіни цегляні, перекриття – з/б плити, підлога бетонна з керамічною плиткою, вікна та 
двері дерев’яні. Електропостачання, водопостачання, газопостачання, опалення – передбачені. Будівля тривалий 
час не експлуатується, піддалася руйнуванню і розграбуванню, фізичний знос становить 57 %, потребує проведен-
ня ремонтно-відновлювальних робіт.

Будівля розташована в глибині території виробничої площадки ТДВ «Агрофірма «Глобівська». До будівлі є ав-
томобільний під’їзний шлях.

Інформація про земельну ділянку відсутня.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА і чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 03 грудня 2021 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аук ціо ні без умов, аук ціо ні із зниженням стартової ціни (подання ціно-
вих аук ціо нних пропозицій): встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.

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

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

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА Для:
аук ціо ну з умовами – 57000,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 28500,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

28500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 5700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 2850,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

2850,00 грн (без урахування ПДВ)
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта при-

ватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по Харківській області послуги 
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – не-
житлової будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська область, Краснокутський 
район, с. Городнє, вул. Центральна, 5а, у розмірі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ
Код ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 

44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місце зна хо дженням об’єкта привати-
зації: Харківська область, Краснокутський район, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, адреса: 
61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-
60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер На-
таля Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у віртуальній кімнаті даних на сайті: privatization.
gov.ua.
5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 18.10.2021 № 01200.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000022-2.

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 570,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 285,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

285,00 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖі» 

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

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

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі про продаж на аук ціо ні з умовами об’єкта малої приватизації –  
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, який розташований за адресою: 
Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Приватне акціонерне товариство «Нижньосірогозьке АТП – 16542» (код за ЄД-

РПОУ 03119084).

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Об’єкт незаверше-
ного будівництва – 
житловий будинок

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

301,1 2336063065238 – Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 14.04.2021

Дер жав на, Фонд 
дер жав ного майна 
України

Рівень будівельної готовності об’єкта – 52 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: власник земельної ділянки не визначений. До-

кументи на земельну ділянку не оформлені.
2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: аук ціо н в електрон ній формі буде проведено 30.11.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, який розта-
шований за адресою: Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н, здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» (із змінами), Порядку проведення 
електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок повинен відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну з умовами – 407 394,00 грн (чотириста сім тисяч триста дев’яносто чотири гривні 00 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 203 697,00 грн (двісті три тисячі шістсот дев’яносто сім гривень 00 ко-

пійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 203 697,00 грн 

(двісті три тисячі шістсот дев’яносто сім гривень 00 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну з умовами – 40 739,40 грн (сорок тисяч сімсот тридцять дев’ять гривень 40 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 20 369,70 грн (двадцять тисяч триста шістдесят дев’ять гривень 70 ко-

пійок);

аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20 369,70 грн 
(двадцять тисяч триста шістдесят дев’ять гривень 70 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).
умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний добудувати об’єкт незавершеного будівництва протягом п’яти років з моменту пере-

ходу права власності на об’єкт приватизації.
2. Покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із проведенням незалежної оцінки об’єкта приватизації, 

у сумі 5 500,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 
переходу права власності на об’єкт приватизації.

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

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аук ціо ну реєстра-

ційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аук ціо ну та проведення переможцем 
аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем електрон ного аук-
ціо ну гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації).

Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж  увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його розташування: 
Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно в пись-
мовій формі звернутись до Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, 
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук ціо ну.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Рес-
публіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Рухлєва Оксана 
Віталіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами можна 
ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://
www.privatization.gov.ua.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх. Телефон для довідок 
(0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, вебсайт: www.
spfu.gov.ua.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-

наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі від 13.09.2021 № 657.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000013-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 28 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами: 4 073,94 грн (чотири тисячі сімдесят три гривні 94 копійки);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 2 036,97 грн (дві тисячі тридцять шість гривень 97 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 036,97 грн (дві 

тисячі тридцять шість гривень 97 копійок).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – газопроводу 
середнього тиску, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, 
вул. Першотравнева, 35

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  газопровід середнього тиску.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35.
Банасоутримувач (зберігач) – відсутній.
Відомості про об’єкт: у процесі приватизації газопровід середнього тиску не увійшов до статутного капіталу 

Публічного акціонерного товариства «Південний електромашинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00213196) (дер-
жав на реєстрація товариства припинена 30.09.2013).

Надземний газопровід середнього тиску прокладений від ізолюючого фланцевого з’єднання до засувки Ду 
400, відключено від мережі, на кінці відрізано ділянку газопроводу газовим різанням. Діаметр, товщина стінки: 
Ø426х6, Ø325х6. Довжина L=614 пог. м. Елементи газопроводу значно деформовані, метал на поверхні має іржа-
ві плями. Захисне лакофарбове покриття перебуває у критичному стані: відставання, пухирі, шелушіння, сильні 
подряпини. Адгезія не задовільна. Фундамент та опори газопроводу частково, а місцями повністю, зруйновані. 
Газопровід середнього тиску перебуває в аварійному стані та не може бути допущений до подальшої експлуа-
тації на робочих параметрах. Рік спорудження – 1992. Об’єкт не експлуатується. Фізичний знос системи знахо-
диться в діапазоні 81 – 90 %.

Газопровід середнього тиску в оренді не перебуває.
Форма власності об’єкта: дер жав на.

2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДАТА ТА чАС ПРОВЕДЕННя АУК ЦіО НУ: 30.11.2021.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично встановлює для 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – газопроводу середнього тиску, який розташова-

ний за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» (із змінами), Порядку проведення електрон-
них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

СТАРТОВА ЦіНА ОБ’єКТА (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну з умовами – 174 005,00 грн (сто сімдесят чотири тисячі п’ять гривень 00 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 87 002,50 грн (вісімдесят сім тисяч дві гривні 50 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 87 002,50 грн 

(вісімдесят сім тисяч дві гривні 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну з умовами – 17 400,50 грн (сімнадцять тисяч чотириста гривень 50 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 8 700,25 грн (вісім тисяч сімсот гривень 25 копійок);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 700,25 грн (вісім 

тисяч сімсот гривень 25 копійок).
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

т. 200-36-36
КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

ДОнЕцЬКАтаЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях про повторне 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки – 
визначення розміру збитків, завданих держ аві

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до за-
вдання майнової шкоди держ аві за встановленим фактом нестачі осно-
вних засобів та МНМА зі складу єдиного (цілісного) майнового комплексу 
ДП «Азовський судноремонтний завод», переданого в оренду ТОВ «СРЗ» 
за договором оренди від 17.06.2003 № 1055/03. Місце  зна хо дження об’єкта 
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення розміру збитків відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвер-
дженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами). Замовник та платник 
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях, телефон/теле-
факс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів): нестача основних засобів: кран плавучий «А.Черноусов», інв. 
№ 12767 – 1 од.; компресор 4 ВУ1-5/9, інв. № 13773 – 1 од.; кондиціонер 
БК-2300, інв. № 13907 – 1 од.; нестача МНМА: апарат асв-2 (протигаз), інв. 
№ 0321005/1 – 1 од.; апарат асв-2 (протигаз), інв. № 0321005/2 – 1 од.; ба-
чок для питної води, інв. № 0321004 – 1 од.; машина пральна «Донбас», інв. 
№ 0321007 – 1 од.; світильник н 56-64, інв. № 0321002 – 1 од.; стетоскоп 
електр., інв. № 0321003 – 1 од.; тиски слюсарні, інв. № 0421006 – 1 од.; штан-
гель циркуль, інв. № 0421010 – 1 од.

Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2021: основних засобів – 
716672,61 грн; МНМА – 0,0 грн.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 14,3 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 20 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки збитків 

(за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псу-
вання якого призвело до завдання збитків) та/або судноплавних засобів (са-
мохідних, несамохідних, їх складових), машин та обладнання.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до 

завдання майнової шкоди держ аві за встановленим фактом нестачі 
основних засобів та МНМА зі складу єдиного (цілісного) майнового 
комплексу ДВП «Каранський кар’єр», переданого в оренду ТОВ «СВД» 
за договором оренди від 06.08.2003 № 1074/2003. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87124, Донецька 
область, Волноваський р-н, смт Мирне. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення розміру збитків відповідно до вимог Методики оцінки майна, за-
твердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами). Замовник 
та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Основні види продукції (послуг), що виробляються: розробка гравійних та 
піщаних кар’єрів, видобуток каменю для будівництва.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): нестача у кількості 54 од.: цистерна (резервуар 1587), 
інв. № 109 – 1 од.; апаратура ПГСИ-30, інв. № 1144 – 1 од.; бульдозер Д-170 
дв.373136, інв. № 1674 – 1 од.; бульдозер ДЗ-171 дв.54.851, інв. № 1611 – 1 
од.; бульдозер Т-170 М-01В1№Т9919ДЦ, інв. № 1679 – 1 од.; бульдозер Т-170 
М1.01 дв.1865 ш.23826 (139212), інв. № 1648 – 1 од.; бурстанок СБШ-250 
№ 11, інв. № 2214 – 1 од.; грохот ГИЛ-43 № 4, інв. № 1476 – 1 од.; грохот ГИЛ-
52, інв. № 1547– 1 од.; конвеєр ЛК-2, інв. № 16/1 – 1 од.; конвеєр ЛК-4, інв. 
№ 1968 – 1 од.; екскаватор ЕКГ5А № 1 № 9927 ТДЦ шас847 (заводський), інв. 
№ 1196 – 1 од.; екскаватор ЕКГ 5А № 4 № 10565(заводський), інв. № 1488 – 
1 од.; дизель-генератор, інв. № 01043 – 1 од.; компресор ДК № 8М2 (за-
водський), інв. № 02256 – 1 од.; ячейка ЯКНО-6, інв. № 1471 – 1 од.; насос 
КМ-80-65-160, інв. № 1692 – 1 од.; радіостанція Граніт – 3 од.; зварювальний 
апарат пересувний Т-37М, інв. № 1365 – 1 од.; трактор «Білорусь» МТЗ, інв. 
№ 1676 – 1 од.; трактор Б-170 дв.1568 шасі 23594, інв. № 1689 – 1 од.; екска-
ватор ЮМЗ дв.4Е4847 шасі 754291, інв. № 1321 – 1 од.; а/в ГАЗ-53 дв.221285 
шасі 1056812, інв. № 57052 – 1 од.; а/в РАФ 2203 дв.101337 шасі 227306, інв. 
№ 1660 – 1 од.; а/в УАЗ-2206 дв.Х1001138, інв. № 1681 – 1 од. та інше; неста-
ча МНМАу кількості 1769 од.: багети; відра оцинковані; гардини; домкрати; 
калькулятори; ключі гаєчні 12*14; ключі гаєчні 12*17; ключі трубні; комплекти 
для різки металу; котли; лопати; маски зварювальні; вогнегасники; патрони; 
різаки; тепло вентилятори; штангенциркулі та інше.

Балансова залишкова вартість станом на 01.03.2021: основних засобів – 
6 777 899,10 грн; МНМА – 36 157,87 грн.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 21,45 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 20 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки збитків 

(за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псуван-
ня якого призвело до завдання збитків) та/або необоротних активів суб’єктів 
господарювання: машини, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби, 
у тому числі спеціалізованого та спеціального призначення.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), 
зі змінами (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на під-
ставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну доку-
ментацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких по-
слуг, а також строку їх виконання у календарних днях. У своїй конкурсній про-
позиції претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання 
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оці-
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
до підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціаль-

ний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер жав ною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, 

майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-
03-14, (06452) 4-23-48.

Конкурс відбудеться  � через 14 календарних днів після опуб лі ку вання 
цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділенні Фонду дер жав-
ного майна по Донецькій та луганській областях за адресою: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 

адресу РВ ФДМУ по Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспон-
денції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, 
час виїмки кореспонденції: 9.45 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазна-
чити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
дату опуб лі ку вання інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльнос-
ті, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

Мета проведення незалежної оцінки: викуп. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав ної власнос-

ті – дер жав на частка у розмірі 30 % статутного капіталу ТОВ «ДОБ РОБУД-
ПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 38972277. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: –. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія Пашкевича, 
2. Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 23.61 – Ви-
готовлення виробів із бетону для будівництва (основний); 23.63 – Виробництво 
бетонних розчинів, готових для використання; 41.10 – Будівництво житлових 
і нежитлових будівель.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком: –.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 
7 326,70907 тис. грн.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 31.12.2020: –.

Кількість земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 вересня 2021 

року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зі змінами (далі – По-
ложення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, 
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 
12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання зві-
ту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно 
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтва-
ми (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

претендентам потрібно подати до управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Черкаській області конкурсну документацію в запеча-
таному конверті (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’єктів оціночної діяльності та най ме ну вання 

юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, 
відповідно до положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено 
також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визна-
чено в інформації про оголошення конкурсу. 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 (експертної 
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (екс-
пертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Поло-
ження); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер жав ною таємни-
цею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 24.02.2021 № 0-59-3947 «Щодо 
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки 
об’єктів оцінки в І півріччі 2021 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Поло-
ження про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні 
пропозиції, що перевищують ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за 
групами об’єктів: цілісний майновий комплекс – 19,773 тис. грн, збільшену 
рішенням комісії згідно з абзацом 2 пункту 3 розділу VI Положення про кон-
курсний відбір СОД.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використову-
ватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці 
виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір кон-
верта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління забез-
печення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шев-
ченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 11.11.2021 до 16.00.
Конкурс відбудеться  � 17.11.2021 об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у черкаській області за адресою: бульв. 
Шевченка, 205, м. черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для визначення  
розміру збитків, завданих держ аві 

 Назва об’єкта оцінки: дробарки СМД – 75А, 2 одиниці (інв. № 42079, 
42080). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стебник, 
вул. Дрогобицька, 127. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ТзОВ 
«Зорема вест». Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесе-
них держ аві внаслідок незбереження дер жав ного майна. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-19 (відділ управління дер жав ним майном та адмі ніст-
рування реєстрів). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2021. Платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях. Очіку-
вана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки, що призвели до пошкодження майна 
(машин та обладнання, що використовуються в будівництві).

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччя 2021 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 
та доповнення до нього (лист ФДМУ від 22.07.2021 № 10-59-16712).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зі змінами, які затверджені наказом ФДМУ від 11.02.2020 
№ 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.2 
«Оцінка машин і обладнання».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах 
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з 
інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення 
та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперни-
ка, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).
умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна в Херсон-

ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі витрати, пов’язані із оплатою послуг суб’єкта оціноч-
ної діяльності, який був залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, у сумі 3 400,00 грн (три 
тисячі чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту переходу права 
власності на об’єкт приватизації.

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

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

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

в національній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування гарантійного внеску в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації).
Банк одерж  увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж  увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж  увача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його розташування: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35.

Для можливості огляду об’єкта, потенційним покупцям необхідно попередньо звернутись до Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 
73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж 
за 2 робочих дні до дати проведення аук ціо ну.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Рес-
публіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Рухлєва Оксана 
Віталіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

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

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх. Телефон для довідок 
(0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Час роботи служби з організації аук ціо ну: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, вебсайт: www.
spfu.gov.ua.

5. технІЧнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо-

наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі від 22.10.2021 № 715.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають привати-
зації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-27-000003-3.

період між аук ціо нами:
аук ціо н з умовами – аук ціо н із зниженням стартової ціни: 28 календарних днів;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – аук ціо н за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами: 1 740,05 грн (одна тисяча сімсот сорок гривень 05 копійок);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 870,03 грн (вісімсот сімдесят гривень 03 копійки);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 870,03 грн (вісім-

сот сімдесят гривень 03 копійки).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР РО.

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

електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адмі ніст ратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро-
біт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в РВ ФДМУ по львівській, Закарпатській та 
Волин ській областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання цієї 
інформації за адресою: м. львів, вул. Коперника, 4.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-

линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації дер жав ної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля готелю «Світязь» загальною площею 
7896,4 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Набережна, 4. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Дер жав-
не підприємство «Управління справами Фонду дер жав ного майна України». 
Код за ЄДРПОУ 39950170. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу орендарем. Телефон 
замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електрон на 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2021. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта – 5 700 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі 
будівлі (за адмі ніст ративним призначенням).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудоване приміщення загаль-

ною площею 656,6 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., 
м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом вику-
пу. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). 
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.10.2021. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта – 5 700 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: 
окремі будівлі (за адмі ніст ративним призначенням).

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччя 2021 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 
та доповнення до нього (лист ФДМУ від 22.07.2021 № 10-59-16712).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зі змінами, які затверджені наказом ФДМУ від 11.02.2020 
№ 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах 
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з 
інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення 
та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперни-
ка, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро-
біт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в РВ ФДМУ по львівській, Закарпатській та 
Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання цієї 
інформації за адресою: м. львів, вул. Коперника, 4.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-

линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації дер жав ної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: будівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» 
площею 12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, криниця. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ми-
ляновичі, вул. Ольшанка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з 
умовами. Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Львівській області, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3 000 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: адмінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм за-
гальною площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 17,8 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі, 
вул. Завокзальна, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. 
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон-
на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській об-
ласті, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 8 Березня, 37. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 
приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони замовника 
конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, Закар-
патській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта – 3000 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів у 

складі: адмінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Па-
рубка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони 
замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, 
Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля лабораторії (А-1) загальною площею 230,4 м2, хлора-
торна (В-1) загальною площею 15,6 м2, льодник цегляний (Б) загаль-
ною площею 46,9 м2, склад цегляний (Г-1) загальною площею 108,2 м2, 
виварій (Д- 1) загальною площею 57,5 м2, гараж на автомашини (3-1) 
загальною площею 91,6 м2, склад горючого (Е) загальною площею 
18,9 м2, вбиральня (Ж) загальною площею 2,4 м2, збірний резервуар. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, 
вул. Берестецька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. 
Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на 

адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській 
області, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта – 6500 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будинок ветлікарні (А-1) загальною площею 188,4 м2, стаці-
онарний дерев’яний будинок (В-1) загальною площею 60,1 м2, гараж 
цегляний на 2 місця (Г-1) загальною площею 58,0 м2, льох (Б) загальною 
площею 14,8 м2, колодязь. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська 
обл., Луцький р-н, м. Берестечко, вул. Дрини Володі, 4. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 
продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-
55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5100 грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів у 

складі: приміщення дільничої лікарні ветмедицини (А-1) загальною пло-
щею 63,7 м2, приміщення гаража (Б-1) загальною площею 78 м2, хлів, 
склад деззасобів загальною площею 54,4 м2, льох загальною площею 
11,4 м2, колодязь. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луць-
кий р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 137а. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу 
на аук ціо ні з умовами. Телефони замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 
224-00-57. Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5100 грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля Жидичинської дільниці ветмедицини (А-1) загальною 
площею 60,8 м2, хлів загальною площею 17,9 м2, колодязь. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Озерце, вул. Трак-
торна, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони 
замовника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, 
Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта – 5100 грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: приміщення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 
62,8 м2, гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне, вул. Українки 
Л., 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони замов-
ника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса замов-
ника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, Закар-
патській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта – 3000 грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною пло-
щею 79,9 м2, хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Суськ, вул. 1 Травня, 
14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Телефони замов-
ника конкурсу: (032) 255-38-55, (033) 224-00-57. Електрон на адреса замов-
ника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2021. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, Закар-
патській та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта – 3000 грн.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччя 2021 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 
та доповнення до нього (лист ФДМУ від 22.07.2021 № 10-59-16712).

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі комплексно-
го використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціо нального 
призначення).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зі змінами, які затверджені наказом ФДМУ від 11.02.2020 
№ 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах 
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з 
інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення 
та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперни-
ка, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро-
біт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в РВ ФДМУ по львівській, Закарпатській та 
Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання цієї 
інформації за адресою: м. львів, вул. Коперника, 4
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-

линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс «Одеський завод 
шампанських вин». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, бульвар 
Французький, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зни-
женням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-39, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 11.02 – 
Виробництво виноградних вин (основний); 46.34 – Оптова торгівля напоями; 
46.39 – Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями 
та тютюновими виробами; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; 47.11 
– Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 31 об’єкт нерухомого майна; 
804 одиниці машин та обладнання; 7 транспортних засобів; 65 одиниць 
інструментів, приладів, інвентарю (меблі); 65 одиниць інших основних за-
собів. Балансова (залишкова) вартість об’єкта (вартість активів) станом на 
30.09.2021 – 16927,623 тис. грн. Кількість земельних ділянок – 1. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.10.2021. Інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг 
з незалежної оцінки майна по об’єкту оцінки вище 49900 грн комісією з кон-
курсного відбору не розглядатимуться.

вимоги до кваліфікації учасників конкурсу.
учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з 

оцінки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямом: ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: 2.1 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна суб’єктом оці-
ночної діяльності мають бути залучені не менше 3 оцінювачів (зокрема, один 
з яких є штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» ін-
формація про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в 
штатному складі суб’єкта господарювання), які мають загальний стаж профе-
сійної діяльності не менше 10 років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у 
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в меж-
ах напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної 
власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати чинні кваліфікаційні 
свідоцтва (документи) оцінювачів за названим вище напрямом оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах напряму;

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні докумен-
тально підтвердити досвід з оцінки трьох об’єктів, подібних до об’єкта оцінки 
(відповідно до інформації щодо об’єктів, які будуть вважатися подібними до 
об’єкта оцінки).

Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для зарахування практичного до-
свіду з оцінки майна будуть вважатися:

єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’я-
зань;

пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського 
товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його 
власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського то-
вариства.

заГальнІ вимоГи до претендентів по об’єкту:
оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати чинні кваліфікаційні 
свідоцтва (документи) оцінювачів за названим вище напрямом оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах напряму;

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні докумен-
тально підтвердити досвід з оцінки трьох об’єктів, подібних до об’єкта оцінки 
(відповідно до інформації щодо об’єктів, які будуть вважатися подібними до 
об’єкта оцінки);

суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати за-
уважень до практичної діяльності з оцінки майна за останні три роки до дати 
проведення конкурсу (за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент» 
автоматизованої системи «Оцінка»), а саме: звітів про оцінку майна, що за 
результатами рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 
67 Національного стандарту № 1«Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 
№ 1440;

оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати за останні три роки 
до дати проведення конкурсу застосованих до них заходів дисциплінарного 
впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії відповідно до абзаців другого 
та третього пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної 
комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 за № 1997, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213.

Один і той самий оцінювач може бути залучений до надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки лише одним суб’єктом оціночної діяльності. У разі з’ясування 
факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцін-
ки об’єкта оцінки декількома учасниками конкурсу, пропозиція такого учасника 
буде відхилена, як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні 
про проведення закупівлі.

учасник конкурсу повинен подати замовнику документи, а саме:
пропозиції щодо ціни надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з 

наданням послуг. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з 
урахуванням усіх податків, які сплачує учасник конкурсу згідно із законодав-
ством. У разі якщо учасник конкурсу є платником податку на додану вартість, 
цінова пропозиція має враховувати суму податку на додану вартість;

інформацію про учасника конкурсу згідно з вимогами Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами, внесеними згідно з наказами ФДМУ  
від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення). В інформації 
про учасника закупівлі мають бути підписи оцінювачів, які будуть залучені до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна. Підписи оцінювачів 
розглядаються як їх письмова згода;

документи щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки стосовно 
об’єктів, подібних до об’єкта оцінки, а саме: копії трьох договорів про надання 
послуг з оцінки разом з копіями актів приймання-передавання послуг з оцінки, 
копіями висновків про вартість об’єктів оцінки, копіями рецензій (складених 
рецензентом, що працює в органі приватизації, або складених експертною 
радою саморегулівної організації оцінювачів та які класифіковані за ознака-
ми, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного 
стандарту № 1). Документи щодо практичного досвіду подаються разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна згідно з вимогами Положення. У разі відсутності хоча б одного 
з документів, що підтверджують практичний досвід з оцінки майна, пропозиція 
такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам, визначеним 
в оголошенні про проведення конкурсу.

документи, що підтверджують повноваження посадової особи або пред-
ставника учасника процедури конкурсу щодо підпису документів пропозиції 
(виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, до-
ручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової осо-
би учасника на підписання документів, цінової пропозиції та договору за ре-
зультатами конкурсу).

Інформація, що міститься в документах учасника, яка з точки зору суб’єкта 
господарювання може вважатися конфіденційною або становити комерційну 
таємницю (зокрема вартість надання послуг з оцінки, порядок розрахунку, 
банківські реквізити, інформація про контрагентів тощо), може бути заштри-
хована.

Строк надання послуг з оцінки: 14 календарних днів з дня підписання до-
говору про надання послуг з оцінки.

документи, які має подати суб’єкт оціночної діяльності після завер-
шення надання послуг з оцінки:

звіт про оцінку майна (в одному примірнику) в паперовому вигляді; висно-
вок про вартість майна в паперовому вигляді (у трьох примірниках).

вимоги до оформлення звіту про оцінку майна:
звіт про оцінку об’єкта оцінки підписується оцінювачами, які безпосередньо 

брали участь у проведенні оцінки та були заявлені суб’єктом оціночної діяльності 
для участі в закупівлі послуги з оцінки, керівником суб’єкта господарювання та 
скріплюється печаткою (за наявності); звіт про оцінку об’єкта оцінки та висно-
вок про його вартість мають бути складені відповідно до вимог Національного 
стандарту № 1; звіт про оцінку об’єкта оцінки складається із застосуванням 
офіційно-ділового стилю. Мова звіту про оцінку об’єкта оцінки та висновку про 
його вартість повинна відповідати сучасним нормам правопису.

умови оплати та порядок розрахункІв.
Розрахунки між сторонами здійснюються в такій послідовності: протягом 

десяти банківських днів від дати підписання акта приймання-передачі послуг з 
оцінки об’єкта оцінки замовник перераховує на рахунок суб’єкта оціночної ді-
яльності суму договору про надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, укладеного 
між замовником та переможцем закупівлі. У разі відсутності фінансування з 
Державного бюджету України замовник не несе відповідальності за простро-
чення оплати, але зобов’язується оплатити надані послуги з оцінки об’єкта 
оцінки відразу після надходження коштів з Державного бюджету України.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з кон-
курсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 
або безпосередньо до відділу ІТ-підтримки, документального забезпечення 
та адміністративно-господарської роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 11-й поверх, кімн. 1113), або за умови дії карантинних обмежень у зв’язку 
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прий Нято рішеННя 
про приватизацію

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 02 
листопада 2021 року № 13/771 прийнято рішення про приватиза-
цію об’єкта державної власності: складу ВМ загальною площею 
340,7 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський 
р-н, смт Талалаївка, що перебуває на балансі Полтавської експе-
диції по геофізичним дослідженням у свердловинах державного 
геофізичного підприємства «Укргеофізика».

  
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
01.11.2021 № 1111 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – державного пакета акцій розміром 0,21 % 
статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський» (Київська об-
ласть, Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-
Яненки), що становить 12 000 штук акцій ПрАТ «Племзавод «Янен-
ківський».

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказів про прийняття рішення  
про приватизацію 

Наказами Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, черкаській та чернігівській об-
ластях від 01.11.2021:

 № 1112 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (правонас-
тупник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) від 16.07.2018 
№ 657 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації» (із змінами), а саме: пункт 1 наказу від 16.07.2018 
№ 656 викладено у такій редакції: «1. Прийняти рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – 4-квартирного житлового будинку (поз. 5) за адресою: 
Київська область, Баришівський район, с. Недра, вул. Березанська, 
3д, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВК 
«Полісся», шляхом продажу на аукціоні.»;

 № 1113 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (правонас-
тупник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) від 16.07.2018 
№ 658 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації» (із змінами), а саме: пункт 1 наказу від 16.07.2018 
№ 658 викладено у такій редакції: «1. Прийняти рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – 4-квартирного житлового будинку (поз. 6) за адресою: 
Київська область, Баришівський район, с. Недра, вул. Березанська, 
3е, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВК 
«Полісся», шляхом продажу на аукціоні.»;

 № 1114 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (правонас-
тупник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) від 16.07.2018 
№ 656 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації» (із змінами), а саме: пункт 1 наказу від 16.07.2018 
№ 656 викладено у такій редакції: «1. Прийняти рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – 4-квартирного житлового будинку (поз. 4) за адресою: 
Київська область, Баришівський район, с. Недра, вул. Березанська, 
3г, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВК 
«Полісся», шляхом продажу на аукціоні.»;

 № 1115 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (правонас-
тупник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) від 11.05.2018 
№ 467 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації» (із змінами), а саме: пункт 2 наказу від 11.05.2018 
№ 467 викладено у такій редакції: «2. Прийняти рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – 48-квартирного житлового будинку за адресою: 
Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. В’ячеслава 
Чорновола, 4, який під час приватизації не увійшов до статутного 
капіталу ПАТ «Племінний завод «Бортничі» (правонаступник ПрАТ 
«Племінний завод «Бортничі»), шляхом продажу на аукціоні.».

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 28.10.2021 №1126 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – автомобіля DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 ЕС (код за 
ЄДРПОУ 42769539), за адресою: м. Суми, вул. Шевченка, 9. 



із пандемією COVID-19 – у скриню для вхідної кореспонденції, встановлену 
на 11-му поверсі на вході в регіональне відділення, до 16.00 15.11.2021. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде прово-
дитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65048, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.

Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться 19.11.2021 о 14.00 у РВ ФДМУ по Одеській та  �
Миколаївській областях (65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, кімн. 503).

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна 

 1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля ди-
тячого садка літ. «А,а1», сарай літ. «Б», погріб літ. «Г», ворота з хвірт-
кою № 1, огорожа № 2, 3. Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, 
Глобинський район, с. Степове, вул. Матросова, 11. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продажу на аук ціо ні з умовами. Ба лан со ут римувач: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова ком-
панія «Полтавазернопродукт». Запланована дата оцінки: 30.09.2021. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт та платник виконаних робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності: при-
міщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: не-
рухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше 
видів функціо нального призначення). Максимальна вартість надання послуг 
з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: будівля колишнього клубу літ. «А», підсобне при-

міщення літ. «Б». Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, Глобин-
ський район, с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою продажу на аук ціо ні з умовами. Ба лан со ут римувач: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова ком-
панія «Полтавазернопродукт». Запланована дата оцінки: 30.09.2021. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт та платник виконаних робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності: при-
міщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: не-
рухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше 
видів функціо нального призначення). 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу ФДМУ 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 та-
кож 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, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інфор-
мація про претендента подаються за формами, встановленими в додатках 
3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу 
звітності, проведеною Фондом дер жав ного майна України від 22.07.2021 
№ 10-59-16712.

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 РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській об-
ластях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 
(кімн. 415) до 12.11.2021 включно.

Конкурс відбудеться  � у РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
18.11.2021 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. леніна), 
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 

1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-
ме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 270,0 м2. 
Ба лан со ут римувач: Головне управління ДСНС України у Харківській області. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюєть-
ся: Харківська область, Валківський район, смт Ков’яги, вул. Заводська, 2. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. 
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аук ціо ні. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, неза-
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів) – 1 (один) – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 
270,0 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на (за останній звітний період) – 1 грн (лист Головного управління 
ДСНС України у Харківській області від 17.02.2021 № 010/182/414вн). Розмір 
земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під об’єктом окремо 
не виділена. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт: 
0,0721 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська об-
ласть, Валківський район, смт Ков’яги, вул. Заводська, 2. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та постійної діяльності органів 
і підрозділів ДСНС, код цільового використання – 03.14. Правовий режим зе-
мельної ділянки (ділянок) – земельна ділянка не має будь-яких обмежень чи 
обтяжень. Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації. Очіку-
вана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн. Строк надання послуг – не 
більше ніж 7 календарних днів. Для визначення подібного до об’єкта оцінки 
об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись 
додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ 
по Харківській області, телефон/телефакс (057) 700-77-73, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-

ме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 196,8 м2. 
Ба лан со ут римувач: Головне управління ДСНС України у Харківській області. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюєть-
ся: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, пл. Перемоги, 19. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. 
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аук ціо ні. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, неза-
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів) – 1 (один) – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 
196,8 м2. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на (за останній звітний період) – 1 грн (лист Головного управління 
ДСНС України у Харківській області від 17.02.2021 №010/182/413вн). Розмір 
земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під об’єктом окремо 
не виділена. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт: 
0,1055 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська об-
ласть, Дергачівський район, м. Дергачі, пл. Перемоги, 19. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та постійної діяльності 

органів і підрозділів ДСНС, код цільового використання – 03.14. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок) – земельна ділянка не має будь-яких 
обмежень чи обтяжень. Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю 
(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата ін-
вентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн. Строк 
надання послуг – не більше ніж 7 календарних днів. Для визначення подібного 
до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде 
використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення). Замовник та платник по-
слуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській області, телефон/телефакс (057) 700-
77-73, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-

ме майно – нежитлова будівля загальною площею 52,4 м2. Ба лан со ут-
римувач: Дер жав не підприємство «Ізюмське лісове господарство», 00993113. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюєть-
ся: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт 
підлягає приватизації шляхом продажу на аук ціо ні. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів) – 1 (один) – нежитлова будівля загальною площею 52,4 м2. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (за останній 
звітний період): 0,00 грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації. Очікувана най-
більша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн. Строк надання послуг – не більше 
ніж 7 календарних днів. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, 
що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 
2 розділу II Положення). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Харківській області, телефон/телефакс: (057) 700-77-73, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окремо-

го майна – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2. 
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 02362629. Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприєм-
ства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт За-
чепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації 
шляхом продажу на аук ціо ні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 (один) – не-
житлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2. Балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (за останній звітний 
період) – 0. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,1828 га. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Зачепилівський 
р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21. Кадастровий номер 
6322255100:02:005:0049, реєстраційний номер 1580934563222. Цільове при-
значення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування 
будівель органів дер жав ної влади та місцевого самоврядування, землі житло-
вої та громадської забудови, для обслуговування нежитлових будівель. Пра-
вовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування 
земельними ділянками. Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю 
(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата ін-
вентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн. Строк 
надання послуг – не більше ніж 7 календарних днів. Для визначення подібного 
до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде 
використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення). Замовник та платник по-
слуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській області, телефон/телефакс (057) 700-
77-73, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. 

визначення розміру збитків, завданих держ аві.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – на 1-му 

поверсі (за технічним паспортом № 1-1 – 174,0 м2, № 1-2 – 14,9 м2, 
№ 1-3 – 30,5 м2, № 1-4 – 8,3 м2, № 1-5- 6,2 м2, № 1-6 – 35,6 м2, № 1-6а – 
10,5 м2, № 1-7 – 40,6 м2, № 1-7а – 23,8 м2, № 1-7б – 38,4 м2, № 1-8 – 
2,4 м2, № 1-9 – 3,3 м2) одноповерхової будівлі ливарної лабораторії, 
інв. № 0001030027, літ. «А-1», площею 388,5 м2; нежитлові приміщення 
на 1-му поверсі (за технічним паспортом № 1 – 1,8 м2, № 2 – 21,6 м2) 
на 2-му поверсі (за технічним паспортом № 3 – 26,9 м2) 2-поверхової 
будівлі учбової лабораторної бази, інв. № 0001030028, літ. «Г-2», пло-
щею 50,3 м2; нежитлові приміщення на 1-му поверсі (за технічним 
паспортом № 1 – 88,6 м2) одноповерхової будівлі трансформаторної, 
інв. № 0001030012, літ. «Б-1», площею 88,6 м2, загальною площею 
527,4 м2. Ба лан со ут римувач: Український дер жав ний університет залізнич-
ного транспорту (код за ЄДРПОУ 01116472). Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Дацько, 5. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих держ-
аві внаслідок неналежного збереження орендарем об’єкта оренди дер жав ної 
власності. Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 вересня 2021 року. Очіку-
вана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн. Строк надання послуг – не 
більше ніж 10 календарних днів. Для визначення подібного до об’єкта оцінки 
об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись 
додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ 
по Харківській області, телефон/телефакс (057) 700-77-73, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), 
зі змінами (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на під-
ставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 
передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну доку-
ментацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких по-
слуг, а також строку їх виконання у календарних днях. У своїй конкурсній про-
позиції претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання 
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оці-
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
до підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціаль-

ний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер жав ною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, май-

дан Театральний, буд. 1 (6-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-75-59.
Конкурс відбудеться  � через 14 календарних днів після опуб лі ку вання 
цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (6-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 

адресу РВ ФДМУ по Харківській області: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки корес-
понденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опуб лі ку вання 
інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
який подає конкурсну документацію.


