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України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – станція підготовки
води за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127Є приватизовано шляхом
викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами.
Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»
(код за ЄДРПОУ 31025465).
Ціна продажу об’єкта – 710 226,00 грн, у тому числі ПДВ – 118 371,00 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля загальною площею
189,8 м2 (Одеська область, смт Тарутіно, вул. Широка, 12) приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні фізичною особою – Томашпольським Анатолієм Яковичем. Ціна продажу об’єкта становить без урахування ПДВ – 55 111,00 грн (п’ятдесят
п’ять тисяч сто одинадцять гривень 00 копійок), ПДВ – 11 022,20 грн (одинадцять тисяч
двадцять дві гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ – 66 133,20 грн (шістдесят шість
тисяч сто тридцять три гривні 20 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом викупу об’єкт державної власності малої
приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 24,3 м2 за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1.
Приватизовано юридичною особою – Фермерським господарством «Диканське»,
ідентифікаційний код юридичної особи 42346713.
Ціна, за якою придбано об’єкт, без урахування ПДВ – 7600,00 грн, ПДВ – 1520,00 грн,
з урахуванням ПДВ – 9120,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955791, за
адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11 приватизовано малим
приватним підприємством «Обрій». Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, –
176 400 000,00 грн (сто сімдесят шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 29 400 000,00 грн (двадцять дев’ять мільйонів чотириста
тисяч гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – господарське приміщення загальною площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Рівненська обл., Корецький
р-н, м. Корець, вул. Вишнева, 13А. Балансоутримувач – Головне управління Держ
продспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748, приватизовано
фізичною особою – Чудінович Катериною Володимирівною. Ціна, за якою придбано
об’єкт приватизації, – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), у тому
числі ПДВ – 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина адміністративної будівлі, «літ. А»,
загальною площею 210,6 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Скадовський (колишній Каланчацький) р-н, смт Каланчак, вул. Херсонська,24Б, приватизовано
фізичною особою – Сальник Катериною Геннадіївною (ідентифікаційний код фізичної
особи: 2625016185), яка стала переможцем електронного аукціону без умов.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 350 400,00 грн (триста п’ятдесят тисяч
чотириста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 58 400,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч
чотириста гривень 00 копійок).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства
Наказом Регіон альн ого відділення Фонду держ авн ого майна України по
м. Києву від 24 листопада 2021 року № 2762 затверджено результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіональ
ного розвитку» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. Приватизовано
шляхом викупу юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю
«ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЄВРОПРОЕКТ» за ціною 985200,00 грн, у тому
числі ПДВ – 164200,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівель санаторію «Гірський» за адресою:
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бронниця, вул. Головна, 66
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі санаторію «Гірський».
Місцезнаходження: 24052, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бронниця,
вул. Головна, 66.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Державне підприємство «Управління
справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, адреса: 01601,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, телефон (044) 286-79-85.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
№
з/п

Назва

Адреса
розташування

1 *Головний
Вінницька
корпус літ. «А», обл., Мо
підвал літ. «А1» гилів-По
дільсь
кий р-н,
2 Лікувальний
корпус літ. «Б» с. Бронни
ця, вул. Го
3 Лікувальний
ловна, 66
корпус літ. «В»
4 Відеосалон літ.
«Д», галокаме
ра літ. «д»
5 Фітобар літ.
«Ж»
6 Спальний па
вільйон літ. «З»,
ґанок літ. «з»
7 Матеріальний
склад літ. «Е»
8 Санітарний
блок літ. «К»
9 Санітарний
блок літ. «Л»
10 Санітарний
блок літ. «М»
11 *Бювет міне
ральної води
літ. «Н»
12 Спальний па
вільйон літ. «О»,
ґанки літ. «о»,
«о1», «о2», «о3»

Площа
основи
(забудови) будівель, м2
1599,6

241,4
122,85
110,0
48,1
85,9

Форма
Реєстрацій- Функціональне Підстава виникнен- власний номер використання ня права власності ності та
власник
86013205104 1273 Пам’ятки
історичні та такі,
що охороняють
ся державою
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії

Інформаційна
довідка з Дер
жавного реєстру
речових прав на
нерухоме майно від
11.11.2021, Рішен
ня Господарського
суду Вінницької об
ласті від 27.03.2012
№ 12/3/2012/5003,
Витяг з Державного
реєстру речових
1264.6 Санаторії, прав на нерухоме
майно про реєст
профілакторії
рацію прав та їх об
1264.6 Санаторії, тяжень № 5049615
профілакторії
від 18.06.2013

320,6

1252 Склади

39,6

1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1273 Пам’ятки
історичні та такі,
що охороняють
ся державою
1264.6 Санаторії,
профілакторії

39,6
58,5
53,5

189,9

Держав
на, Фонд
дер
жавного
майна
України,
код за
ЄДРПОУ
00032945



Фонд
державного
майна
України
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Продовження таблиці

№
з/п

Назва

13 Павільйон ігрових автоматів літ. «Р»,
ґанки літ. «р», «р1» «р2»
14 Спальний корпус літ. «С», ґанки літ.
«с», «с1»
15 Спальний корпус літ. «Т», ґанки літ.
«т», «т1», «т2»
16 Спальний корпус літ. «І», ґанок літ.
«і», прибудова літ. «і1», ґанок літ. «і2»
17 Спальний корпус літ. «Х», ґанки літ.
«х», «х1», «х2»
18 Підвал літ. «Ц»

19 Спальний павільйон літ. «Ч», ґанки
літ. «ч», «ч1» «ч2» «ч3»
20 Спальний павільйон заводу
ім. С. М. Кірова літ. «Ш», ґанки
літ. «ш», «ш1», «ш2», «ш3»
21 Літній кінотеатр літ. «Щ», ґанки літ.
«щ», «щ1» «щ2»

Адреса Площа основи
Реєстрацій- Функціональне
розташу- (забудови) буний номер використання
вання
дівель, м2
146,7
138,3
189
92
99,2
36,7

232,9
190,2
483

22 Склад літ. «Є», вхід літ. «є»
23 Котельня літ. «Ю», ґанок літ. «ю»

30,9
226,7

24 Вмивальник літ. «Ь», ґанки літ. «ь»,
«ь1», «ь2», «ь3»
25 Підвал літ. «Я»

48,0
29,0

26 Адмінбудівля літ. «П», ґанок літ. «п»

120,1

Разом

Підстава
виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1271 Будівлі
сільськогоспо
дарського при
значення
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1261.1 Театри,
кінотеатри та
концертні зали
1252 Склади
127 Будівлі не
житлові інші
1264.6 Санаторії,
профілакторії
1271 Будівлі
сільськогоспо
дарського при
значення
1264.6 Санаторії,
профілакторії

4972,05

Будівлі санаторію «Гірський» в оренді не перебувають.
Земельна ділянка площею 7,4406 га (кадастровий номер 0522681400:04:003:0258) не оформлена.
*За інформацією Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації (лист від
30.12.2020 № 6102/02-25) до складу будівель санаторію «Гірський» входять пам’ятки архітектури місцевого значення: головний корпус літ. «А» (палац) охоронний номер 111-М/1; бювет мінеральної води літ. «Н»
(сторожка) охоронний номер 111-М/2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівель санаторію «Гірський» за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,
с. Бронниця, вул. Головна, 66 (далі – об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути
приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної
спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину)
з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній
власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.
У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аукціону зобов’язаний
укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта приватизації.
Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача держав
ної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування
чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 14 364 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 182 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аукц іон у за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
7 182 100,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 436 420,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 718 210,00 грн (без урахування ПДВ);
аукц іон у за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
718 210,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
до 31.12.2021 – 1200,00 грн;
з 01.01.2022 – у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року, визначеної
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».
Умова продажу:
покупець зобов’язаний укласти охоронний договір на пам’ятки архітектури місцевого значення: головний
корпус літ. «А» (палац) охоронний номер 111-М/1; бювет мінеральної води літ. «Н» (сторожка) охоронний
номер 111-М/2 в установленому чинним законодавством порядку у термін до 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.
Код за ЄДРПОУ: 42964094.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні
з 9.00 до 17.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта.
Контактна особа від балансоутримувача: Осатюк Марія Вікторівна – охоронець, телефон: +3 8 (098)
395-53-39.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26.11.2021
№ 2146.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000001-1.
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 – 143 642,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 821,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71 821,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових
приміщень їдальні, готелю та підвалу, ґанки, сходи загальною площею 602,2 м2 за адресою:
Вінницька обл., Вінницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2,
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, ґанки,
сходи загальною площею 602,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 371854, (ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Нежитлові
22320, Вінницька
602,2 2101097205224 1230.4 будівлі Витяг з Державного реєстру
Державна. Регіональне від
приміщення обл., Вінницький (ко
їдальні
речових прав на нерухоме
ділення Фонду державного
їдальні, готелю лишній Літинський)
майно про реєстрацію права
майна України по Вінницькій
та підвал, ґан р-н, с. Уладівка,
власності № 212713191
та Хмельницькій областях,
ки, сходи
вул. Заводська, 2
від 16.06.2020
код за ЄДРПОУ 42964094
Об’єкт приватизації – нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, ґанки, сходи загальною площею 602,2 м2 (у т. ч. підвал літ. «п/А» пл. 58,9 м2, приміщення на першому поверсі з № 1 до № 15 заг. пл.
323,4 м2, приміщення на другому поверсі з № 1 до № 13 заг. пл. 219,9 м2), які розташовані в двоповерховій будівлі літ. «А», 1979 року побудови. Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття
бетонні, опалення водяне (демонтовано). Електропостачання наявне, водопровід та каналізація відсутні.
Стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 310735,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 155367,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
155367,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 31073,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15536,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15536,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
до 31.12.2021 – 1200,00 гривень;
з 01.01.2022 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року,
визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях в сумі 4000,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
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 Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування
об’єкта.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.11.2021 № 2147.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3107,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1553,68 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1553,68 грн.
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Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 168,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні загальною площею 168,7 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод».
Місцезнаходження: 24633, Вінницька обл., Тульчинський (колишній Крижопільський) р-н, с. Соколівка,
вул. Службова, 1в.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Крижопільська селищна рада, код за ЄДРПОУ 04325940, адреса: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Крижопіль, вул. Героїв України, 59, телефон (04340) 2-19-54.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне Підстава виникнення права
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
призначення
власності
та власник
Будівля 24633, Вінницька обл.,
168,7
1817824405219 1230.4 будівлі Витяг з Державного реєстру Державна. *Регіональне від
їдальні Тульчинський (колиш
їдальні
речових прав на нерухоме
ділення Фонду державного
ній Крижопільський)
майно про реєстрацію права майна України по Вінницькій
р-н, с. Соколівка,
власності, № 166798808 від та Хмельницькій областях,
вул. Службова, 1в
16.05.2019
код за ЄДРПОУ 42964094
* Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області було перетворено у
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях відповідно до наказу Фонду державного майна України «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду дер
жавного майна України» від 11.04.2019 № 364.
Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля їдальні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 168,7 м2,
з підпірними стінами літ. а1, а2, а3, вхідною площадкою літ. а4, 1984 року побудови. Будівля не використовується за призначенням більше 10 років. Фундамент кам’яний, стіни цегляні, покрівля шиферна. Наявні
електроживлення, водопровід та каналізація. Фізичний знос: 39,05 %. Стан об’єкта задовільний.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про договір оренди
Орендна плата
№
Назва об’єкта
Орендована
Цільове призначення
Реквізити договору оренди
Орендар
за 1 м2 на місяць
з/п
оренди
площа (м2)
оренди
та термін його дії
без ПДВ (грн)
1 Фізична особа – Окремо розташо
168,7
Майно може бути викорис № 373-ГТ від 21.07.2021, термін
9,73
підприємець
вана будівля їдаль
тане за будь-яким цільовим дії до 21.07.2026, але не довше ніж
Вовк Лариса
ні (літ. А) із прибу
призначенням
до моменту переходу права власності
Вікторівна
довою (літ. а)
на майно до переможця аукціону
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 223021,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 111510,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
111510,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22302,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11151,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
11151,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
до 31.12.2021 – 1200,00 гривень;
з 01.01.2022 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року,
визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності,
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях в сумі 4800,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
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 Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування
об’єкта.
Контактна особа від балансоутримувача: Василишин Володимир Миколайович – селищний голова Крижопільської селищної ради, телефони: (04340) 2-14-63, (067) 328- 11- 51, е-mail: kryzhopil_sel_rada@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна – головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.11.2021 № 2148.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2230,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1115,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1115,11 грн.
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Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку для сезонних
працівників загальною площею 677,5 м2 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський
(колишній Піщанський) р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса Шевченка, 66-А,
що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будинок для сезонних працівників загальною площею
677,5 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Піщанський) р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса
Шевченка, 66-А.
Назва балансоутримувача та його контактні данні: ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316),
адреса: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Піщанський) р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1, телефон (04349) 2-63-38.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Назва
Адреса розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
Будинок
23434, Вінницька обл.,
677,5
2139556705232 1212.9 інші
Витяг з Державного
для сезон Тульчинський (колишній
будівлі для
реєстру речових прав
них праців Піщанський) р-н, с. По
тимчасового на нерухоме майно про
ників
пелюхи, вул. Тараса
проживання
реєстрацію права влас
Шевченка, 66-А
ності, № 221356047 від
25.08.2020

Форма власності
та власник
Державна. Регіональне від
ділення Фонду державного
майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях
(код за ЄДРПОУ 42964094)

Обєкт приватизації – двоповерхова будівля літ. «А», з прибудовою літ. «а», загальною площею 677,5 м2
та вхідними майданчиками літ. «а1», «а2». Рік побудови – 1990. Фундамент бутобетонний, стіни з блоку
черепашнику, покрівля шиферна, перекриття залізобетонні, підлога дощата. Електропостачання наявне,
водопровід та каналізація відсутні. Фізичний знос: 40 %. Стан задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена. Договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 299455,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 149727,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
149727,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29945,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14972,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
14972,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
до 31.12.2021 – 1200,00 гривень;
з 01.01.2022 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року,
визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності,
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях в сумі 5350,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
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 Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування
об’єкта.
Контактна особа від балансоутримувача: Колісник Володимир Климович, генеральний директор ПрАТ
«Сад України», телефон (04349) 2-63-38, е-mail: alekspodd_sad@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна – головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.11.2021 № 2150.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000002-1.
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 – 2994,55 грні;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1497,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1497,28 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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4

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 331,5 м2 за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани,
вул. Вінницька, 17а, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вендичанський цегельний завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні загальною площею 331,5 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вендичанський цегельний завод»,
код за ЄДРПОУ 5466789, ліквідований (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: 24032, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани, вул. Вінницька, 17а.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна
Реєстраційний Функціональне Підстава виникнення права
Форма власності
Назва Адреса розташування
площа (м2)
номер
використання
власності
та власник
Будівля 24032, Вінницька обл.,
331,5
2101487505226 1230.4 будівлі Витяг з Державного реєстру Державна. Регіональне від
їдальні Могилів-Подільський
їдальні
речових прав на нерухоме ділення Фонду державного
р-н, смт Вендичани,
майно про реєстрацію пра майна України по Вінницькій
вул. Вінницька, 17а
ва власності № 212734617 та Хмельницькій областях,
від 16.06.2020
код за ЄДРПОУ 42964094
Опис об’єкта приватизації: одноповерхова будівля їдальні літ. «А», з прибудовою літ. «А1», погребом літ.
«а» та ґанком загальною площею 331,5 м2. Рік побудови – 1975. Фундамент з бетону, стіни цегляні, покрівля
шиферна. Електроживлення, водопровід та каналізація відсутні. Стан об’єкта незадовільний.
Договори оренди на майно не укладались.
Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 132600,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 66300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
66300,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13260,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6630,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6630,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску:
до 31.12.2021 – 1200,00 гривень;
з 01.01.2022 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року,
визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності,
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (буде зазначений в договорі купівліпродажу) в сумі 5000,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
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 Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 17.00
за попередньою домовленістю з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна – головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.11.2021 № 2149.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000004-1.
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 – 1326,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 663,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 663,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини будівлі (їдальня)
літ. А з прибудовою літ. А1, прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 м2, яка не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Гонорівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371624,
розташованої за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н
(колишній Ямпільський р-н), с. Гонорівка, вул. Пушкіна, 1а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1,
прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Гонорівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371624.
Місцезнаходження: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н (колишній Ямпільський р-н), с. Гонорівка,
вул. Пушкіна, 1а.
Балансоутримувач відсутній.
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Адреса
розташування
Частина будівлі (їдальня) літ. А Вінницька
з прибудовою літ. А1, прибудо обл., Могиліввою літ. А2, загальною площею Подільський р-н
293,6 м2, яка не увійшла до
(колишній Ям
статутного капіталу ВАТ «Гоно пільський р-н),
рівський цукровий завод», код за с. Гонорівка,
ЄДРПОУ 00371624
вул. Пушкіна, 1а
Назва

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна Реєстраційний Функціональне
площа (м2)
номер
використання
293,6
2218124705256 1230.4 –
Їдальні, кафе,
закусочні та
т. ін.

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно про реєстра
цію права власності
від 11.11.2020
№ 231980385

Форма власності
та власник
Державна. Регіо
нальне відділення
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та Хмельницькій
областях, код за ЄД
РПОУ 42964094

Об’єкт приватизації – частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1, прибудовою літ. А2, загальною
площею 293,6 м2, розташована в одноповерховій будівлі 1928 року побудови загальною площею 570,7 м2
та становить 51/100 частину будівлі. Група капітальності – ІІІ. Фізичний знос – 56 %. Матеріал фундаменту
та стін – камінь, матеріал підлоги – цемент, матеріал перекриття – дерев’яно-вальковане, матеріал покрівлі – шифер. Фізичний стан незадовільний.
Договори оренди на об’єкт приватизації не укладались.
Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 34 645,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 322,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
17 322,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 464,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 732,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 732,25 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 – 1200,00 грн; з 01.01.2022 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року, визначеної згідно з Законом України
«Про Державний бюджет України на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях в сумі 5000, 00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
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 Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування
об’єкта.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Дутка Юрій Ігорович – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.11.2021 № 2151.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-14-000008-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 346,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 173,23 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 173,23 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна у
складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв.
№ 10002, площею 246,3 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий» (код за ЄДРПОУ 00849103), адреса: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40, тел. 066-99-55-124.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення права
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
власності
та власник
Будівля
Запорізька обл.,
246,3
1289635923215 1261.9 будівлі
Витяг з Державного реєстру
Державна; держава
клубу літ. А, Вільнянський р-н,
для публічних
речових прав на нерухоме майно Україна в особі Регіо
інв. № 10002 с. Дніпровка,
виступів інші
про реєстрацію права власності, нального відділення
вул. Паторжин
індексний номер 125025906
ФДМУ по Запорізькій
ського, 76
від 23.05.2018
області

№ 61 (1406)
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відомості
приватизації

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля клубу літ. А з ґанком, цегляна. Рік побудови – 1940, знос –
40 %. Будівля має три окремих входи. Один із сторони центрального фасаду, два входи в допоміжне приміщення (гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового фасадів, облаштовані у вигляді металевих
дверей і воріт із можливістю в’їзду автотранспорту. Інженерні мережі в будівлі відсутні.
Нерухоме майно розташоване на центральній вулиці с. Дніпровка Вільнянського району в центральній
зоні села. Навколишня територія впорядкована. Під’їзні і внутрішні дворові шляхи мають тверде покриття.
Поруч знаходиться житлова приватна забудова.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, 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,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 319 399,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 159 699,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
159 699,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 31 939,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 969,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15 969,95 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень до 31.12.2021 (сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 000,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія Вікторівна, тел. (061) 226 07 75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua.
Ознайомитись з документами та інформацією щодо об’єкта приватизації можна у віртуальній кімнаті
даних за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#2336.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2021 № 12/1-736.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 193,99 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 597,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 597,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ»(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:
будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ.
А, площею 164,4 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий» (код за ЄДРПОУ 00849103), адреса: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40, тел. 066-99-55-124.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будівля клубу Запорізька обл.,
164,4
1287319823215 1261.9 будівлі Витяг з Державного реєстру речових Державна; держа
інв. № 10001, Вільнянський р-н,
для публічних прав на нерухоме майно про реє
ва Україна в особі
літ. А, площею с. Петро-Свистунове,
виступів інші страцію права власності, індексний Фонду державного
164,4 м2
вул. Зачиняєва, 25
номер 125042427 від 23.05.2018
майна України
Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля клубу. Рік побудови – 1963, знос –
37 %. Має два відокремлених входи виконаних з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забезпечення будівлі відсутнє.
Будівля клубу розташована в центральній зоні с. Петро-Свистунове Вільнянського району на вул. Зачиняєва, 25.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, 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,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 242 143,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 121 071,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
121 071,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24 214,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 107,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
12 107,15 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень до 31.12.2021 (сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 400,00 гривень (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія Вікторівна, тел. (061) 226 07 75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua.
Ознайомитись з документами та інформацією щодо об’єкта приватизації можна у віртуальній кімнаті
даних за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#2346.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2021 № 12/1-735.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 421,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 210,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 210,72 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ»(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б,
загальною площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У,
за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами
літ. Б, загальною площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У.
Місцезнаходження: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Запорізькій області (код
за ЄДРПОУ 02360576), адреса: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел.: (061)
787-60-41.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса роз Загальна Реєстраційний Функціональне
Назва
ташування площа (м2)
номер
використання
Комплекс будівель, у скла Запорізь
169,4
1486324823255 1220.1 будівлі
ді: контора з прибудовами ка обл.,
органів держав
літ. Б, загальною площею смт Чернігів
ного та місцево
2
169,4 м ; гараж літ. Г; са ка, вул. Со
го управління
рай літ. С; вбиральня літ. У борна, 369

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власнос
ті, індексний номер 114110288
від 15.02.2018

Форма власності
та власник
Державна; Дер
жавна служба ста
тистики України
(код за ЄДРПОУ
37507880)

До складу об’єкта приватизації входять:
контора (літ. Б) з прибудовами (літ. б та б1) – одноповерхова будівля загальною площею 169,4 м2, яка
має відокремлений вхід з головного фасаду будівлі. Рік побудови будівлі контори (літ. Б) – 1897, рік побудови прибудов (літ. б та б1) – 1950. Фундамент бутовий, стіни – вапняк оштукатурений, підлога – дошки,
покрівля шиферна;
сарай (літера С) – одноповерховий, окремо розташований. Рік побудови – 1950. Фундамент – бутовий,
стіни – черепашник оштукатурений, підлога бетонна, покрівля шиферна;
гараж (літ. Г) – одноповерховий, окремо розташований. Рік побудови – 1950. Фундамент – бутовий, стіни
цегляні, підлога бетонна, покрівля шиферна.
Вбиральня (літ. У). Рік побудови – 1950. Фундамент – вигріб цегляний, стіни цегляні, підлога бетонна,
покрівля шиферна.
Наявне електропостачання.
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Земельна ділянка

На
зва

6

відомості
приватизації

Відомості про земельну ділянку
Адреса роз Площа земельної
ташування
ділянки (м2)
Запорізь
ка обл.,
смт Чернігів
ка, вул. Со
борна, 369

931,0

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

2325555100:09:075:0021 Для будівництва
та обслуговуван
ня будівель органів
державної влади та
місцевого самовря
дування

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Державна, Державний акт на право постійного корис
тування земельною ділянкою від 12.06.2012 серія ЯЯ
№ 111731, Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права, індексний номер 118620832 від 27.03.2018,
інформація про обтяження земельної ділянки відсутня

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, загальною площею 169,4 м2;
гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У, за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369
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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 212 202,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 106 101,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
106 101,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 220,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 610,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
10 610,10 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень до 31.12.2021 (сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 400,00 гривень без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія Вікторівна, тел. (061) 226 07 75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua.
Ознайомитись з документами та інформацією щодо об’єкта приватизації можна у віртуальній кімнаті
даних за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#4635.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2021 № 12/1-737.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-28-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 122,02 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 061,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 061,01 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі літ. А, загальною площею 387,6 м2
за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А, загальною площею 387,6 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Запорізькій області
(код за ЄДРПОУ 02360576), адреса: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061)
787-60-41.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Нежитлова
Запорізька
387,6
1578104723239 1220.1 будівля Витяг з Державного реєстру речових Державна, Державна
будівля літ. А, обл. м. Оріхів,
органів держав прав на нерухоме майно про реє
служба статистики
загальною пло вул. Шевчен
ного та місцево страцію права власності, індексний України (код за
щею 387,6 м2 ка, 15
го управління
номер 127813397 від 15.06.2018
ЄДРПОУ 37507880)
Об’єкт приватизації – окремо розташована, двоповерхова нежитлова будівля літ. А, загальною площею 387,6 м2. Вікна частково металопластикові, частково дерев’яні; вхідні двері металеві, внутрішні двері
дерев’яні. Нежитлова будівля має один відокремлений вхід з головного фасаду будівлі. Під’їзні і внутрішні
дворові шляхи з твердим покриттям. Навколо будівлі асфальтове замощення. Наявні теплопостачання,
електропостачання; водопостачання та каналізація відсутні.
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Відомості про земельну ділянку
Адреса роз Площа земель Кадастровий номер
Цільове призначення Форма власності, підстава на право користування
Назва
ташування ної ділянки (м2)
земельної ділянки
земельної ділянки
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна Запорізь
331,0
2323910100:01:011:0060 Для будівництва та об Державна, Державний акт на право постійного
ділянка ка обл.,
слуговування будівель користування земельною ділянкою від 16.02.2012
м. Оріхів,
органів державної влади серія ЯЯ № 116412, Витяг з Державного реєстру
вул. Шев
та місцевого самовряду речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
ченка, 15
вання, для розташуван іншого речового права, індексний номер витягу
ня та обслуговування
114975324 виданий 22.02.2018, інформація про
нежитлової будівлі
обтяження земельної ділянки відсутня
Перелік майна,
яке передано в оренду,
станом на 24.11.2021
№
з/п

Орендар

1 Південно-Східне
міжрегіональні
управління Міністерства
юстиції (м. Дніпро) (код
за ЄДРПОУ 43314918)

Назва об’єкта оренди
Нежитлові приміщення № 1-6, 1-7,
1-8, 1-9
Частини приміщень спільного користу
вання № І, 1-5, 1-10

Реквізити договору Орендна плата
оренди та термін за 1 м2 на місяць
його дії
без ПДВ (грн)
Розміщення Орі Договір № 3121/д
1 грн на рік
хівської держав від 17.06.2013,
ної нотаріальної із змінами, строк
контори
дії: до 14.05.2022
включно

Орендована Цільове призна
площа (м2) чення оренди
55,4
34,2

Згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі літ. А, загальною площею 387,6 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець нежитлової будівлі літ. А, загальною площею 387,6 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 812 243,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 406 121,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
406 121,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 81 224,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 40 612,15 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
40 612,15 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень до 31.12.2021 (сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3 500,00 гривень без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія Вікторівна, тел. (061) 226 07 75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації. Переглянути її можливо за посиланням: http://vdr.spfu.
gov.ua/Products/Files/default.aspx#3511.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2021 № 12/1-738.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-26-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 122,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 061,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 061,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адмінбудинку з допоміжними будівлями загальною площею 138,4 м2, що знаходиться
за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі Українки, буд. 10
та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – адмінбудинок з допоміжними будівлями
загальною площею 138,4 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі Українки, буд. 10.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ
40310895).
Відомості про об’єкт
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власнос
розташування площа (м2)
номер
використання
речового права
ті та власник *
101310006 Адмінбу Тернопільська
138,4
246865961242 1220 Будівлі Розпорядження Кабінету Міністрів
Державна
динок з до обл., м. Мо
офісні
України «Про віднесення нерухомого
поміжними настириська,
майна до сфери управління Держ
будівлями вул. Лесі Укра
служби з питань безпечності харчо
їнки, буд. 10
вих продуктів та захисту споживачів»,
серія 1072-р, видане 28.12.2016
* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права власником майна є держава в особі Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), правокористувач: Головне управління Держ
продспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895).
Інв. номер

Назва

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління Держпродспожив
служби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого самоврядування щодо надання
дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права користування земельною ділянкою.
Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на
об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх частини відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, ул.. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10,
адреса електронної пошти: info@dpss-te.gov.ua.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 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
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта приватизації
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 201 494,20 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 100 747,10 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
100 747,10 грн (без ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 20 149,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 074,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 074,71 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок № UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з
9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі
Українки, буд. 10.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел.: (0352) 52-10-25, 098 773 26 72;
Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, 050 694 44 80.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48.
Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до
12.45.
Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: –.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-15-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
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Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 014,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 007,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 007,47 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі передавального радіоцентру, обзорного локатора загальною площею 87,40 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля передавального радіоцентру,
обзорний локатор загальною площею 87,40 м2.
Місцезнаходження: вул. Грушевського М., 33, с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.
Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний підрозділ Украероруху державного підприємства обслуговування повітряного руху України (код ЄДРПОУ 19326017), адреса: вул. Любінська, 217,
м. Львів, 79040, контактний телефон (+38 032) 297 21 12.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса роз Загальна Реєстрацій Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
ташування площа (м2) ний номер використання
права власності
та власник
Будівля пе Чернівецька
87,40
24645534 Для розміщення Інформаційна довідка з Державного реєстру Державна, держава
редавального обл., Гли
радіотехнічного речових прав на нерухоме майно та Реєстру в особі Міністерства
радіоцентру, боцький р-н,
обладнання
прав власності на нерухоме майно, Дер
транспорту та зв’язку
обзорний ло с.Чагор,
жавного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
України в оператив
катор загаль вул. Грушев
заборон відчуження об’єктів нерухомого
ному управлінні Дер
ною площею ського М., 33
майна щодо об’єкта нерухомого майна
жавного підприємства
87,40 м2
№ 239412933 від 30.12.2020, Свідоцтво про обслуговування пові
право власності, САС/211518, 09.09.2008, тряного руху України,
Виконавчий комітет Чагорської сільської
код ЄДРПОУ 19477064
ради, рішення № 152 від 03.09.2008
Відомості про земельну ділянку
Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Державна, право постійного користування зе
мельною ділянкою. Витяг з Державного земель
ного кадастру про земельну ділянку, серія та
номер: НВ-7302990382019, виданий 30.01.2019,
Державний акт від 07.12.2005 ЯЯ 350159. Обтя
жень на земельну ділянку немає

Адреса роз Площа земель Кадастровий номер
Цільове призначення
Назва
ташування ної ділянки (га)
земельної ділянки
земельної ділянки
Земельна Чернівець
0,9829
7321087900:01:003:0373 12.05 – Для розмі
ділянка ка обл.,
щення та експлуатації
Глибоцький
будівель і споруд авіа
р-н, с. Чагор,
ційного транспорту,
вул. Грушев
обслуговування аеро
ського М., 33
навігаційних споруд

Об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 10.01.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 №432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 197043,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 98521,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
98521,80 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 19704,36 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9852,18 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
9852,18 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року (до 31.12.2021 – 1200,00 гривень).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, вул.Грушевського М., 33.
Дані контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта потенційними
покупцями: Рудий Анатолій Никифорович – начальник об’єктів ЗНС, тел. 067-620-92-75, (0372) 129-03,
електронна пошта: Rudyi_ANuksatse.aero
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович, телефон для довідок: (0372) 51-86-60, адреса електрон
ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
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відомості
приватизації

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.
ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 29.11.2021 № 324
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі передавального радіоцентру, обзорного локатора, загальною площею 87,40 м2».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 33 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1970,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 985,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 985,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлових будівель (адмінбудинку площею 117,9 м2 та сараю площею 43,6 м2),
що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики,
вул. 40 років Перемоги, 3 та перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі (адмінбудинок
площею 117,9 м2 та сарай площею 43,6 м2) (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 40 років
Перемоги, 3.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ
40310895).
Відомості про об’єкт
Загаль
Функціо
Адреса
Реєстраційний
Підстава виникнення
Форма власності
Інв. номер
Назва
на площа
нальне ви
розташування
номер
речового права
та власник *
2
(м )
користання
101310010 Нежитлові бу Тернопільська
161,5 1950973661220 1220 Будів Розпорядження Кабінету Міністрів
Державна
101310015 дівлі (адмінбу обл., Залі
лі офісні
України «Про віднесення нерухомого
динок площею щицький р-н,
майна до сфери управління Держ
117,9 м2 та
м. Заліщики,
служби з питань безпечності харчо
сарай площею вул. 40 років
вих продуктів та захисту споживачів»,
43,6 м2)
Перемоги, 3
серія 1072-р, видане 28.12.2017
* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права: власником майна є держава в особі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), правокоричтувач: Головне управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895).
Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління Держпродспожив
служби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права користування земельною ділянкою.
Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на
об’єкті приватизації укладені договори оренди або його частини відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10,
адреса електронної пошти: info@dpss-te.gov.ua.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 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
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта приватизації
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 176 369,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 184,80 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
88 184,80 грн (без ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 17 636,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 818,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 818,48 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок № UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м.Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з
9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3.
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ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел.: (0352) 52-10-25, 098 773 26 72;
Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, 050 694 44 80.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48.
Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до
12.45.
Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: –.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-17-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 763,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 881,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 881,85 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних
об’єктів у складі: будинок ветлікарні (А-1) загальною площею 83,9 м2, хлів цегляний (В-1)
загальною площею 28,8 м2, гараж (Б-1) загальною площею 64 м2 за адресою:
Волинська обл., Луцький р-н, с. Борисковичі, вул. Центральна, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні
(А-1) загальною площею 83,9 м2, хлів цегляний (В-1) загальною площею 28,8 м2, гараж (Б-1)
загальною площею 64 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Борисковичі, вул. Центральна, 20.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Горохівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692452), адреса: Волинська обл., м. Горохів, вул. Берестецька, 5, тел. (03379)
2-28-05.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будинок Волинська обл.,
83,9
1749844707208 1220.9 – Будів Витяг з Державного реєстру
Державна, Державна служба
ветлікарні Луцький р-н,
лі для контор речових прав на нерухоме майно України з питань безпечності
(А-1)
с. Борисковичі,
ських та адмі про реєстрацію права власнос харчових продуктів та за
вул. Центральна, 20
ністративних
ті, (індексний номер витягу:
хисту споживачів (код за ЄД
цілей інші
153813260 від 24.01.2019)
РПОУ 39924774)
Хлів це Волинська обл.,
28,8
1752166007208 1274.6 – Гос Витяг з Державного реєстру
Державна, Державна служба
гляний
Луцький р-н,
подарські
речових прав на нерухоме майно України з питань безпечності
(В-1)
с. Борисковичі,
будівлі
про реєстрацію права власнос харчових продуктів та захис
вул. Центральна, 20
ті, (індексний номер витягу:
ту споживачів (код ЄДРПОУ
154171652 від 28.01.2019)
39924774)
Гараж
Волинська обл.,
64
1752171607208 1242.1 – Гара Витяг з Державного реєстру
Державна, Державна служба
(Б-1)
Луцький р-н,
жі надземні
речових прав на нерухоме майно України з питань безпечності
с. Борисковичі,
про реєстрацію права власнос харчових продуктів та захис
вул. Центральна, 20
ті, (індексний номер витягу:
ту споживачів (код ЄДРПОУ
154172670 від 28.01.2019)
39924774)
Відомості про земельні ділянки
Площа зе
Адреса роз
Кадастровий номер
Цільове призначення
Назва
мельної ді
ташування
земельної ділянки
земельної ділянки
лянки (га)
Земельна Волинська
0,27
0720880402:01:001:0177 Землі громадської за
ділянка
обл., Луцький
будови, обслуговуван
р-н, с. Борис
ня дільничної ветлікарні
ковичі
з підсобними примі
шеннями

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Право постійного користування земельною ділян
кою, Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речо
вого права (індексний номер витягу: 157052156
від 21.02.2019)

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 70228,74 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 35 114,37 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
35 114,37 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 7022,87 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3511,44 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3511,44 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
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Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Борисковичі, вул. Центральна, 20.
Відповідальна особа балансоутримувача: Оксана Петрівна Швець, тел.: (03379) 2-28-05.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-57,
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 30.11.2021 № 637.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 702,29 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 351,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 351,14 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку інспекції
загальною площею 84,1 м2 за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,
смт Локачі, вул. Володимирська, 22а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будинок інспекції загальною площею 84,1 м2
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, смт Локачі, вул. Володимирська, 22а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській
області (код за ЄДРПОУ 40317441), адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332)
24-64-02, (0332) 24-63-67.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будинок Волинська обл.,
84,1
981092907224 1220.9 – Будів Витяг з Державного реєстру речових Державна, Державна служ
інспекції Володимир-Волин
лі для контор прав на нерухоме майно про реєстра ба України з питань без
ський р-н, смт Ло
ських та адмі цію права власності, (індексний номер печності харчових продук
качі, вул. Володи
ністративних
витягу: 108052776 від 18.12.2017)
тів та захисту споживачів
мирська, 22а
цілей інші
(код ЄДРПОУ 39924774)
Об’єкт приватизації будинок інспекції загальною площею 84,1 м2 – вбудоване приміщення з окремим
входом на першому поверсі двоповерхової будівлі.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 230 762,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 115 381,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
115 381,10 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 23 076,22 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 538,11 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
11 538,11 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня
поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за
місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, смт Локачі, вул. Володимирська, 22а.
Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович, тел.: (067) 361-42-40.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-57,
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 30.11.2021 № 636.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-30-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 307,62 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 153,81 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 153,81 грн.
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Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: будинок ветлікарні (А-1) загальною площею 68,4 м2, хлів цегляний (Б-1) загальною
площею 46,8 м2 за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Звиняче, вул. Шевченка, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні
(А-1) загальною площею 68,4 м2, хлів цегляний (Б-1) загальною площею 46,8 м2 (далі –
Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Звиняче, вул. Шевченка, 2.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Горохівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00692452), адреса: Волинська обл., м. Горохів, вул. Берестецька, 5, тел. (03379)
2-28-05.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будинок Волинська
68,4
1752221607208 1220.9 – Будівлі Витяг з Державного реєстру речових Державна, Державна служба
ветлікарні обл., Луцький
для конторських прав на нерухоме майно про реєстра України з питань безпеч
(А-1)
р-н, с. Звиня
та адмініст
цію права власності (індексний номер ності харчових продуктів та
че, вул. Шев
ративних цілей витягу: 154181313 від 28.01.2019)
захисту споживачів (код за
ченка, 2
інші
ЄДРПОУ 39924774)
Хлів це Волинська
46,8
1752228807208 1274.6 – Госпо Витяг з Державного реєстру речових Державна, Державна служба
гляний
обл., Луцький
дарські будівлі прав на нерухоме майно про реєстра України з питань безпеч
(Б-1)
р-н, с. Звиня
цію права власності (індексний номер ності харчових продуктів та
че, вул. Шев
витягу: 154182453 від 28.01.2019)
захисту споживачів (код за
ченка, 2
ЄДРПОУ 39924774)
Відомості про земельні ділянки
Адреса роз Площа земельної
Кадастровий номер Цільове призначення Форма власності, підстава на право користування
ташування
ділянки (га)
земельної ділянки
земельної ділянки земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна Волинська
0,2236
0720882001:01:001:0294 Землі громадської
Право постійного користування, Витяг з Держав
ділянка
обл., Луць
забудови, для обслу ного реєстру речових прав на нерухоме майно
кий р-н,
говування дільничної про реєстрацію іншого речового права (індек
с. Звиняче
ветлікарні з підсоб сний номер витягу: 157056150 від 21.02.2019)
ними примішеннями
Назва

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 65 331,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 32 665,63 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
32 665,63 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 533,13 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 266,56 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 266,56 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за
місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Звиняче, вул. Шевченка, 2.
Відповідальна особа балансоутримувача: Оксана Петрівна Швець, тел.: (03379) 2-28-05.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-57,
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 30.11.2021 № 634.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000019-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 653,31 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 326,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 326,66 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: будинок ветлікарні (А-1) загальною площею 109,8 м2, хлів цегляний (Б-1) загальною
площею 53,7 м2 за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Мирків, вул. Хорольського, 40
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні
(А-1) загальною площею 109,8 м2, хлів цегляний (Б-1) загальною площею 53,7 м2
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Мирків, вул. Хорольського, 40.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Горохівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00692452), адреса: Волинська обл., м. Горохів, вул. Берестецька, 5, тел.: (03379)
2-28-05.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна
Реєстраційний Функціональне
розташування площа (м2)
номер
використання
Будинок Волинська
109,8
1752200707208 1220.9 – Будівлі
ветлікарні обл., Луцький
для конторських
(А-1)
р-н, с. Мирків,
та адмініст
вул. Хорольсько
ративних цілей
го, 40
інші
Хлів це Волинська
53,7
1752181307208 1274.6 – Госпо
гляний
обл., Луцький
дарські будівлі
(Б-1)
р-н, с. Мирків,
вул. Хорольсько
го, 40
Назва

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права влас
ності (індексний номер витягу:
154177813 від 28.01.2019)
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права влас
ності, (індексний номер витягу:
154174635 від 28.01.2019)

Форма власності
та власник
Державна, Державна служба
України з питань безпечності
харчових продуктів та за
хисту споживачів (код за
ЄДРПОУ 39924774)
Державна, Державна служба
України з питань безпечності
харчових продуктів та захис
ту споживачів (код ЄДРПОУ
39924774)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних
об’єктів у складі: будинок інспекції загальною площею 107 м2, гараж загальною площею
34,9 м2 за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Ольги Княгині, 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції
загальною площею 107 м2, гараж загальною площею 34,9 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Ольги Княгині, 3.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській
області (код за ЄДРПОУ 40317441), адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332)
24-64-02, (0332) 24-63-67.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа (м2)
номер
використання

Адреса роз Площа земель
ташування ної ділянки (га)

Земельна Волинська
ділянка
обл., Луцький
р-н, с. Мирків

0,25

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення Форма власності, підстава на право користування
земельної ділянки земельною ділянкою, інформація про обтяження

0720884001:01:001:0240 Землі громадської
забудови, для обслу
говування дільничної
ветлікарні з підсобни
ми приміщеннями

Право постійного користування земельною ділян
кою, Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речо
вого права (індексний номер витягу: 157148356
від 21.02.2019)

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 70 812,57 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 35 406,29 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
35 406,29 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 7 081,26 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 540,63 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 540,63 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за
місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Мирків, вул. Хорольського, 40.
Відповідальна особа балансоутримувача: Оксана Петрівна Швець, тел.: (03379) 2-28-05.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-57,
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 30.11.2021 №635.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 708,13 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 354,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 354,06 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Форма власності
та власник

Будинок Волинська обл.,
інспекції Ковельський
р-н, смт Ратне,
вул. Ольги Кня
гині, 3

107

974259507242 1220.9 – Будів
лі для контор
ських та адмі
ністративних
цілей інші

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права влас
ності (індексний номер витягу:
108049588 від 18.12.2017)

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

Гараж

34,9

974185507242 1242.1 – Гара Витяг з Державного реєстру
жі надземні
речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права влас
ності (індексний номер витягу:
108062467 від 18.12.2017)

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

Волинська обл.,
Ковельський
р-н, смт Ратне,
вул. Ольги Кня
гині, 3

Відомості про земельні ділянки

Відомості про земельні ділянки
Назва

Підстава виникнення
права власності

Назва

Адреса розта Площа земель
шування
ної ділянки (га)

Земельна Волинська обл.,
ділянка Ковельський
р-н, смт Ратне,
вул. Ольги
Княгині

0,0964

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

0724255100:01:003:0191 Для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування, для
обслуговування адміністративних
та господарських будівель

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речо
вого права (індексний номер витя
гу: 113798739 від 13.02.2018)

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 304 319,92 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 152 159,96 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
152 159,96 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 30 431,99 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 15 216,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15 216,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня
поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Ольги Княгині, 3.
Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович, тел.: (067) 361-42-40.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-57,
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 30.11.2021 № 633.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-01-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 043,20 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 521,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 521,60 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

№ 61 (1406)

11

відомості
приватизації

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу, нежитлового приміщення
загальною площею 46,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль,
вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 262199380
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: склад, нежитлове приміщення загальною площею 46,7 м2.
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, 99.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Костопільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 262199380, адреса: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Рівненська, 105, телефон
(03657) 2-77-36.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2) номер
використання
права власності
та власник
Склад, нежит Рівненська обл.,
46,7
239103456234 1252.9 – Склади Витяг з Державного реєстру Державна, Державна служба
лове примі Костопільський
та сховища інші речових прав на нерухоме Україна з питань безпечності
щення загаль р-н, м. Косто
майно про реєстрацію пра харчових продуктів та захисту
ною площею піль, вул. Рівнен
ва власності № 138401535 споживачів, код за ЄДРПОУ
2
46,7 м
ська, 99
від 20.09.2018
39924774
Відомості про земельні ділянки
Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Земельна Рівненська обл., 0,0655
5623410100:02:004:1211 03.03 – Для будівництва та Комунальна власність, Витяг з Державного
ділянка Костопільський
обслуговування будівель
земельного кадастру про земельну ділянку
р-н, м. Костопіль,
закладів охорони здоров’я № НВ-5609447272021 від 17.05.2021, ві
вул. Рівненська, 99
та соціальної допомоги
домості про обтяження не зареєстровано
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 06 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 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 для проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація складу, нежитлового приміщення загальною площею 46,7 м2 за адресою: Рівненська обл.,
Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної
державної ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 262199380, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2613,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1306,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1306,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 261,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 130,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
130,65 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях, ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунку: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, за
місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа від балансоутримувача: Бедик Олександр Михайлович, телефон: (03657) 2-77-36.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили,
24, адреса вебсайта:http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: Дімітрук Яна Ігорівна, телефон (0362) 68-36-93.
Назва

Адреса
розташування

Площа земель
ної ділянки (га)

Кадастровий номер
земельної ділянки

№ 61 (1406)

Цільове призначення
земельної ділянки

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях «Про
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – складу, нежитлового приміщення загальною площею 46,7 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський район,
м. Костопіль, вул. Рівненська, 99» від 25.11.2021 № 1202.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: ID: UA-AR-P-2021-03-25-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 26,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13,07 грн.
Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини адміністративного
приміщення «А-2» I та II поверхів загальною площею 258,0 м2 та будівлі гаражів «Б-1»
загальною площею 63,2 м2, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р-н,
смт Гоща, вул. Олени Теліги, буд. 1 та перебувають на балансі Головного управління
Держпродслужби в Рівненській області (код за ЄДРПОУ 40309748)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина адміністративного приміщення «А-2» I та II
поверхів загальною площею 258,0 м2 та будівля гаражів «Б-1» загальною площею 63,2 м2.
Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Олени Теліги, буд. 1
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (код за ЄДРПОУ 40309748), адреса: вул. Малорівненська, 91, м. Рівне, 33025, тел. (0362) 63-36-30.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса роз Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
ташування площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Частина адміністра Рівнен
258,0
1124261156212 1220. 9 – Будівлі Витяг з Державного реєстру речових Державна, в особі
тивного приміщення ська обл.,
для конторських прав на нерухоме майно про реє
Державної служба
«А-2» I та II поверхів Гощан
та адміністратив страцію права власності, індексний України з питань
загальною площею ський р-н,
них цілей інші
номер: 179051171 від 29.08.2019
безпечності хар
258,0 м2, та будівля смт Гоща,
63,2
1124574956212 1242. 1 – гаражі Витяг з Державного реєстру речових чових продуктів та
гаражів «Б-1» за
вул. Оле
захисту споживачів
наземні
прав на нерухоме майно про реє
гальною площею
ни Теліги,
страцію права власності, індексний (код за ЄДРПОУ
63,2 м2
буд. 1
39924774)
номер: 122756167 від 04.05.2018
Станом на 29.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
Відомості про земельні ділянки
Площа зе
Цільове
Адреса розта
Кадастровий номер
Форма власності, підстава на право користування
Назва
мельної ді
призначення
шування
земельної ділянки
земельною ділянкою, інформація про обтяження
лянки, га
земельної ділянки
Земельна Рівненська
0,1184 5621255100: 01:001:0121 Для будівництва
Власник – Гощанська РДА. Рішення місцевого
ділянка обл., Гощан
та обслуговування органу державної виконавчої влади, розпоряджен
ський р-н,
будівель органів
ня серія та № 16 від 23.01.2020, видавник – Го
смт Гоща,
державної влади та щанська РДА Витяг з Державного реєстру речових
вул. Олени Те
місцевого самовря прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
ліги, буд. 1
дування
речового права Індексний номер: 199549983, дата
формування: 10.02.2020
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 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 для проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 37 668,54 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 834,27 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
18 834,27 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3 766,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 883,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 883,43 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня
поточного року).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях, ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
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відомості
приватизації

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 рахунку: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунку: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Поповича, буд. 65в.
Відповідальна особа від балансоутримувача: Максимов Павло Васильович – начальник відділу правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, телефони: (0362)
63-36-30, (097) 394-15-63.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта:
http://wwwspfu.gov.ua/.
Контактна особа: Стельмах Оксана Миколаївна, телефони для довідок: (0362) 68-36-93.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях «Про
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – частини адмі
ністративного приміщення «А-2» I та II поверхів загальною площею 258,0 м2 та будівлі гаражів «Б-1» загальною площею 63,2 м2, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Олени
Теліги, буд. 1» від 29 листопада 2021 року № 1215.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: ID UA-AR-P-2021-05-26-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 376,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 188,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 188,34 грн.
Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(магазин) загальною площею 42,6 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (магазин) загальною площею 42,6 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстрацій Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2) ний номер
призначення
права власності
та власник
Нежитлова
Харківська обл.,
42,6
–
1230.1 – Торгові Свідоцтво про право власності № 37
Державна,
будівля
Дворічанський р-н,
центри, універма від 28.03.2001, видане на підставі
держава в особі
(магазин)
с. Тавільжанка,
ги, магазини
рішення виконкому Тавільжанської сіль Верховної Ради
вул. Перемоги, 27а
ської Ради від 13.06.2000 № 67
України
Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А» площею 42,6 м2 з підвалом літ.
«Б» площею 9,3 м2, загальною площею 51,9 м2. Рік побудови – 1968. Літ. «А»: фундамент бутобетон з цегляним
цоколем; стіни цегляні, перегородки – дерев’яні, оштукатурені; покрівля шиферна двоскатна, перекриття –
дерев’яні балки, підлога дощата, цементна. Літ. «Б» Стіни та перегородки – цегла, перекриття – з/б.
Стан об’єкта – незадовільний, тривалий час не використовується, потребує капітального ремонту, фізичний знос будівлі становить 53 %.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 30300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15150,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15150,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3030,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1515,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 – 1200,00 грн; з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про дер
жавний бюджет України на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області витрати,
понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої
приватизації, у розмірі 3950,00 грн (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

8 грудня 2021 року

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,
код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV,
UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00, за місцезнаходженням об’єкта
приватизації: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,
адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.
ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 01.12.2021 № 01723.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-22-000011-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 303,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 151,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 151,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежилого приміщення
літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежиле приміщення літ. «А-1»
загальною площею 26,5 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна
Функціо
Форма
Адреса роз
Реєстрацій
Підстава виникнення
Назва
площа
нальне
власності
ташування
ний номер
права власності
2
(м )
призначення
та власник
Нежиле
Харківська
26,5
15079234 1230.1 –
Інформація з Державного реєстру речових прав на неру
Державна,
приміщення обл., Бар
Торгові
хоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, держава
літ. «А-1»
вінківський
центри,
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон від Україна
загальною р-н, с. Чер
універмаги, чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухо
площею
вона Зоря,
магазини
мого майна від 29.10.2020 номер 230161808;
26,5 м2
вул. Ставко
Свідоцтво про право власності САА №673795 від
ва, 1
15.06.2006, видане на підставі рішення виконкому Гаври
лівської сільської ради Барвінківського району Харківської
області від 16.05.2006 №15
Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2.
Рік побудови – 1960. Висота – 2,6 м, фундамент – бутобетонний, стіни – черепашник, перекриття – дерев’яні,
покрівля шиферна, підлога цементна, дверні та віконні заповнення потребують заміни, комунікації відсутні.
Тривалий час не використовується, потребує капітального ремонту. Фізичний знос – 51 %.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 12500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6250,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6250,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1250,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 625,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
625,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 –1200,00 грн; з 01.01.2022 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про дер
жавний бюджет України на 2022 рік».
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, у розмірі
2900,00 грн (дві тисячі дев’ятсот грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що)
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відомості
приватизації

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV,
UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта
приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,
адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.
ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 01.12.2021 № 01724.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 125,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 62,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 62,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А»
площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, що перебувають на балансі
Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040)
та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А»
площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Вишнева, 60.
Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, тел. (0552)
46-04-56, факс (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 01039040.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.
Об’єкт являє собою нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі ремонтномеханічної майстерні літ. А загальною площею 171,9 м2 та огорожа № 1 ворота металеві та 2 огорожа з
бетонних плит.
Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з об’єктом приватизації знаходяться житлові
будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у ґрунтові під’їзні шляхи.
Паркування транспорту не можливе.
Право власності зареєстровано 01.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2092725165101.
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,4570 га.
Цільове призначення (використання) земельної ділянки – під адміністративно-господарчою базою.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.01.2022.
Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до 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).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його
розташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіональ
ного відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севас
тополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Свиридецький Олександр Михайлович (+380958449359).
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45,
вебсайт: www.spfu.gov.ua.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно
в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні
з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації з фотографічними зображеннями та документами
можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна
України: http://www.privatization.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 677 107,00 грн
(шістсот сімдесят сім тисяч сто сім грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 67 710,70 грн (шістдесят сім тисяч сімсот десять грн 70 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 35 коп.).
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Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот сорок три грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 35 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора
електронного майданчика через касу відділення банку.
Умови продажу: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опуб
лікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі від 15.03.2021 № 187 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожа з
плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000004-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 771,07 грн (шість тисяч сімсот сімдесят одна грн 07 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят
п’ять грн 53 коп.).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят п’ять грн 53 коп.).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації державної власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН,
що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17
та перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП – 16561» (код за ЄДРПОУ 3119196)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП – 16561», код за ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006.
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Відомості про об’єкт приватизації.
Найменування, характеристики: автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН – колісний транспортний засіб,
тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5312, вантажопідйомність – 4,5 т, державний реєстраційний номер 87-69 ХОН. Номер шасі згідно з техпаспортом 1155264, номер двигуна згідно з техпаспортом
0281334. Інвентарний номер 336. Технічний паспорт ВП № 708919 від 27.01.1988, колір КТЗ – блакитний.
Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, додаткове обладнання – відсутнє, рік випуску – 1987, строк експлуатації – більше 34 років.
Технічний стан: КТЗ не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території; розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики та вимірювальні пристрої, радіатор,
панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини шасі та кабіна вражені корозією. Шини: має
місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування.
Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні.
Функціональне використання: не використовується.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.01.2022.
Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН, який
розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018
№ 2269-VIII (зі змінами), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 №2269-VIII.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 8 539, 00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269, 50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 4 269,50 грн
(чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 коп.).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
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Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 853, 90 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 90 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни: 426, 95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 426, 95 грн
(чотириста двадцять шість грн 95 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора
електронного майданчика через касу відділення банку.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, наданої суб’єктом
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіональ
ного відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят грн 00
коп.) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем електрон
ного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його
розташування: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім узгодженням
з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, Телефон для
довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45,
вебсайт: www.spfu.gov.ua.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно
в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні
з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами
можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна
України: http://www.privatization.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі від 30.03.2021 № 258 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії та умов продажу
об’єкта малої приватизації державної власності окремого майна – «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-14-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни: 42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 42,70 грн
(сорок дві грн 70 коп.).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – будівлі ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2,
який розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка,
вул. Таврійська, 22 та перебуває на балансі Іванівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00711020)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22.
Найменування балансоутримувача: Іванівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код
за ЄДРПОУ 00711020)
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Пушкіна, 17, смт Іванівка, Херсонська обл.
75400, тел. (05531) 3-12-38, факс (05531) 3-11-36.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: об’єкт являє
собою одноповерхову 1957 року побудови нежитлову будівлю. Матеріал фундаменту та цоколю – бутовий
камінь, стіни – камінь черепашник, підлога дерев’яна, дах – шифер.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена, кадастровий номер не присвоєно.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.01.2022.
Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до 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).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем його
розташування: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Контактна особа Іванівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Штанько Ольга Василівна (096) 567-60-10.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно
в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон
для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної амбулаторії площею
98,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної амбулаторії площею
98,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 83 675,00 грн (вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят п’ять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 8 367,50 грн (вісім тисяч триста шістдесят сім грн 50 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три грн 75 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три грн 75 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора
електронного майданчика через касу відділення банку.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, поверх 2, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45,
вебсайт: www.spfu.gov.ua: контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опуб
лікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 656 «Про затвердження протоколу аукціонної комісії – «Будівля
ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000008-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 836,75 грн (вісімсот тридцять шість грн 75 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять грн
38 коп.).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять грн 38 коп.).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних засобів у
складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ 157 д/н 87-95 ДНЗ
(інв. № 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н
29-84 ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА; ЛІАЗ5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07 ЯАА (інв. № 408005), перереєстрований на
№ АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9520АА; ЛІАЗ-5256 № 17308АА (інв. № 510084),
перереєстрований на № АЕ9516АА.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Берегова, 210.
Балансоутримувач майна: ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне
підприємство 11228» (код за ЄДРПОУ 03113615).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація продажу на аук
ціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: подібні (ідентичні, аналогічні) до
об’єкта оцінки колісні транспортні засоби.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,9 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля поліклініки літ. А-2 площею
1195,0 м2 (у т. ч. прибудови літ. АІ-1, літ. АІІ-1, тамбур літ. а-1, огорожа
№ 1-2, сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), разом з групою інвентарних об’єктів у кількості 9 од., а саме: 4 кондиціонери
БК-1500 (інв. № 20839-20842), 3 люстри (інв. № 11813-11815), автомат
газводи (інв. № 22448), годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3.
Балансоутримувач майна: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
(код за ЄДРПОУ 05393122).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація продажу на
аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі з подібними до
об’єкта оцінки спорудами, обладнання, рухомі речі (спеціалізація 1.7).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня № 7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. А-1 з прибудовою
літ. а-1 загальною площею 464,9 м2 та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ. Б,
В; погріб літ. Г) з майном у кількості 6 од. (електрична сковорода, інв.
№ 4212950; три холодильні шафи – інв. № 4212952, 4212953, 4213457;
трикамерна електрична пекарська шафа, інв. № 4213508; тістозмішувальна машина, інв. № 4213527).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Переяславська, 24а.
Балансоутримувач майна: АТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація продажу на
аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд,
обладнання.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27.
Балансоутримувач майна: ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код
за ЄДРПОУ 001787353).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,9 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс
будівель загальною площею 198,9 м2, у складі: адмінбудинок, А;
гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський
район, м. Долинська, вул. Восьмого березня, 131.
Балансоутримувач майна: Долинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 одиниць.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2021 – 0,0 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2021.
Площа земельної ділянки, га: 0,2598.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Долинський район,
м. Долинська, вул. Восьмого березня, 131.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва
та обслуговування будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності) – інформація відсутня.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,5 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 129,2 м2 у складі: адмінбудинок,
А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г;
колодязь, К; огорожа № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський
район, с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Балансоутримувач майна: Долинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини.

№ 61 (1406)

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 одиниць.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.10.2021 – 0,0 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2021.
Площа земельної ділянки, га: 0,0028.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Долинський район,
с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності) – інформація відсутня.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,5 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами,
внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг
у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 17 грудня
2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 23.12.2021 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Донецькій та Луганській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова
будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26), балансо
утримувач – КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Донецька область, Покровський район, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів): 1 одиниця.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,5 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 10 календарних днів.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного
призначення – дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег», ба
лансоутримувач – ВАТ «Точмаш» (код за ЄДРПОУ 14300597).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Донецька обл., Мангушський район, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів): 20 одиниць.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 15,0 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 10 календарних днів.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 3. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом
нестачі основних 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.
Місцезнаходження 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, затвердженої постановою
КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду
державного майна Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): нестача основних засобів: кран плавучий

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36
«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.; бачок 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.; штангель циркуль, інв.
№ 0421010 – 1 од.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2021: основних засобів – 716672,61 грн; МНМА – 0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну 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, псування якого призвело до завдання збитків) та/або судноплавних засобів (самохідних, несамохідних, їх складових), машин та
обладнання.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650), зі змінами (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях. У своїй
конкурсній пропозиції претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до
Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Телефони для довідок: (057)700-03-14, (06452) 4-23-48.
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опубліку
вання цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Донецькій та Луганській областях
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й
поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аукціоні з умовами.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – адмінбудівля з верандою та двома
ґанками, А, а, загальною площею 182,5 м2; погріб, Б; убиральня, В.
Балансоутримувач – Канівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Поташня, вул. Гавриленка, 52.
Телефон балансоутримувача (04736) 3-08-96.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів – 0,0 грн станом на 01.10.2021.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 листопада 2021 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зі змінами (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
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приватизації

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію в запечатаному 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’єкта оціночної діяльності та найменування
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 визначено 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 (експертну 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
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України 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 Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – 3,0 тис. грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 16.12.2021 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 22.12.2021 об 11.00 в Управлінні забезпе
чення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Чер
каській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

підсумки

 1308 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – гаража
№10 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, м Чуднів, вул. Героїв
Майдану, 125, балансоутримувач – Державна екологічна інспекція Поліського
округу (код за ЄДРПОУ 42163803), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 02.12.2021
№12/01-245-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації: окреме майно – комплекс гаражів за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 44 а, б, що перебуває
на балансі Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської
області (Криворізька райдержадміністрація) (код за ЄДРПОУ 04052270).
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 01.12.2021
№12/01-296 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна: комплекс будівель загальною площею 99,2 м2 за
адресою: Кіровоградська обл., Голованівський (Новоархангельський) р-н,
смт Новоархангельськ, вул. Центральна, 80, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 40342220), шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.11.2021
№12/01-288 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
21.07.2021 № 12/01-157 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого
майна – будівлі колишнього пожежного депо загальною площею 344,89 м2», а
саме: назву об’єкта державної власності – будівлі колишнього пожежного депо
загальною площею 344,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8, що перебувають на балансі 31
державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 38147335),
викладено у новій редакції: «Будівлі колишнього пожежного депо загальною
площею 344,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н,
смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8, що пеербувають на балансі 3 державного
пожежно-рятувального загону Головного Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 37791578).».
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.12.2021
№ 12/01-246-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: позамайдані мережі
дощової каналізації (інв. № 30096), позамайдані мережі побутової каналізації
(інв. № 30095), контрольно-розподільчий пункт (інв. № 40016) за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5,
що перебуває на балансі ТОВ «Хлібзавод № 3» (код ЄДРПОУ 34984708).
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.12.2021
№ 12/01-247-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – незавершене будівництво житлового
будинку літ. А за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт
Магдалинівка, вул Придорожня, 33, що перебуває на балансі Дніпропетровської
філії АТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 25543196), шляхом викупу згідно зі ст. 16
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності від 18.08.2021
Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 2655,1 м2
за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. Пере
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2179,0 грн без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 18.08.2021
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на
право проведення незалежної оцінки з метою здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – частини нежитлових
приміщень корпусу № 12 загальною площею 3599,5 м2, що перебуває
на балансі ДП Завод «Арсенал», за адресою: м. Київ, вул. Московська,
8 – ТОВ «Консалтингова фірма «ОСТРІВ». Вартість робіт – 6000,00 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності, що відбувся 08.09.2021
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Трубача А. С. щодо визначення вартості об’єкта малої
приватизації – окремого майна – хліву з гаражем загальною площею
40,6 м2 та погребу за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н,
с. Кременчуки, вул. Центральна, 46в, що обліковується на балансі Дер
жавної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
код за ЄДРПОУ 38481895, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності по Вінницькій області, що відбувся 15.09.2021
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації – окремого
майна – приїжджої загальною площею 73,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька область, Хмільницький район (колишній Козятинський
район), с. Махаринці, вул. Садова, буд. 4, кв. 8, з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки –
12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо
визначення вартості окремого майна – будинку побуту літ. А з підвалом
літ. А1 загальною площею 947,5 м2, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371630,
розташованого за адресою: Вінницька область, Жмеринський район
(колишній Шаргородський район), с. Деребчин, вул. Заводська, 9, з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 4200 грн.
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прийнято рішення
про приватизацію

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 01.12.2021 № 13-492 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна: комплекс за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Геологічна, 1,
що перебуває на балансі Дніпропетровської геофізичної експедиції «Дніпрогеофізика» Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ
01432747), орган управління – Державна служба геології та надр України.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях від 30.11.2021 № 642 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 21,0 м2, що знаходиться за адресою: Тернопільська
обл., м. Монастириська, вул. Пекарська, 1а (балансоутримувач – Головне
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, код ЄДРПОУ
40310895), орган управління – Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), шляхом
продажу на аукціоні без умов.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях від 01.12.2021 №1961 прийнято рішення
про приватизацію Єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство» (код за
ЄДРПОУ 01432144) за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 1, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 02.12.2021:
 № 1973 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації: комплекс будівель та споруд: адмінбудівля
літ. А-2 загальною площею 654,6 м2; вбиральня літ. Б-1, споруда 1, огорожа
2-4, що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський
р-н, м. Нова Одеса, вул. Кухарєва, 42;
 № 1974 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації: адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею
427,4 м2; гараж літ. Б-1 площею 16,4 м2, що перебуває на балансі Головного
управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт Братське, вул. Миру, 100;
 № 1975 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації: комплекс нежитлових будівель (частка 5/12), що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, м. Первомайськ, вул. Шолом Алейхема, 4.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях від 01.12.2021:
 №1307 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлових будівель за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Кишин,
вул. Житомирська, 123, балансоутримувач – Басейнове управління водних
ресурсів річки Прип’ять (код за ЄДРПОУ 01038766), шляхом продажу на аук
ціоні з умовами;

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

Адреса видавця:

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

  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях від 06.12.2021 № 1314 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлової будівлі (літ. А1) загальною площею 46,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, смт Ємільчине, вул. Ватутіна, 2А, балансоутримувач – Відділ житловокомунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури,
цивільного захисту населення та оборонної роботи Новоград-Волинської
районної державної адміністрації Житомирської області (код за ЄДРПОУ
35957937), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях від 06.12.2021 № 1315 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – клубу за
адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Потіївка, вул. Центральна,
31а, балансоутримувач – Департамент регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654), шляхом продажу
на аукціоні без умов.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 02.12.2021:
 №01742 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною площею 279,4 м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський
район, с-ще Дорошенкове, вул. Молодіжна, 3, що перебуває на балансі ПрАТ
«Підсереднє» (код за ЄДРПОУ 00387134), орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області;
 №01743 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових
будівель загальною площею 6812,2 м2 у складі: нежитлова будівля літ. «В-3»
загальною площею 1921,2 м2; нежитлова будівля літ. «Б-2-3» загальною площею 3399,3 м2; нежитлова будівля літ. «Г-1» загальною площею 717,0 м2; нежитлова будівля літ. «Ж-1» загальною площею 160,6 м2; нежитлова будівля
літ. «К-1» загальною площею 519,8 м2; нежитлова будівля літ. «Л-1» загальною
площею 36,4 м2; нежитлова будівля літ. «Д-1» загальною площею 57,9 м2, за
адресою: м. Харків, вул. Саратовська, 36; балансоутримувач – Національний
науковий центр «Інститут метрології», код за ЄДРПОУ 02568325. Орган управління – Міністерство економіки України, код за ЄДРПОУ 37508596;
 № 01744 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових
будівель загальною площею 1479,0 м2 у складі: будівля контори (літ. А-1) площею 139,5 м2; будівля складу (літ. Б) площею 362,5 м2; будівля котельні (літ. В)
площею 34,2 м2; будівля складу (літ. Г) площею 507,9 м2; будівля гаража (літ.
Д) площею 434,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 41, балансоутримувач – Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, код за ЄДРПОУ 38631015.
Орган управління – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, код
за ЄДРПОУ 38516849;
 №01745 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (споруда) літ. «Бп» загальною площею 158,3 м2 за адресою: Харківська область,
Лозівський район, смт Краснопавлівка, вул. Зернова, 2, балансоутримувач
відсутній, орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області;
 № 01746 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи нежитлових приміщень (колишнє сховище
№ 77603) загальною площею 104,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 199, балансоутримувач – АТ «Українські енергетичні машини», код
за ЄДРПОУ 05762269;
 № 01747 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи нежитлових приміщень (колишнє сховище
№ 77601) загальною площею 134,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 199, балансоутримувач – АТ «Українські енергетичні машини», код
за ЄДРПОУ 05762269;
 № 01748 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи нежитлових приміщень (колишнє сховище
№ 77604) загальною площею 152,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 199, балансоутримувач – АТ «Українські енергетичні машини», код
за ЄДРПОУ 05762269;
 № 01749 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи нежитлових приміщень (колишнє сховище
№ 77580) загальною площею 242,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 199, балансоутримувач – АТ «Українські енергетичні машини», код
за ЄДРПОУ 05762269;
 № 01750 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
загальною площею 36,4 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н,
смт Шевченкове, вул. Мічуріна, 6, балансоутримувач відсутній;
 № 01751 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дублянський спиртовий завод», код за ЄДРПОУ 00375289, за
адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с-ще Дублянка, вул. Заводська, 1, орган управління – Фонд державного майна України;
 №01752 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук
ціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 357,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2; балансоутримувач – Куп’янський міськрайцентр зайнятості, код
за ЄДРПОУ 21247874. Орган управління – Міністерство економіки України,
код за ЄДРПОУ 37508596.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 02.12.2021
№ 802 прийнято рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації –
соціально-культурного призначення – «Їдальня, літ. В загальною площею
254,0 м2», що розташований за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н,
с. Рибальче, вул. Степова, 15в та перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040), шляхом
продажу на аукціоні.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 01 грудня 2021 року № 2874 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Науковий центр точного машинобудування» (код за ЄДРПОУ
25746864) за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
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