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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності
Окреме майно Немирівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», у складі: (270027) Нежитлова будівля клубу (клуб); (270002) Нежитлова будівля клубу (магазин-склад); (загал. пл. 651,9
кв.м); (270001) Нежитлова будівля їдальні, кафе та кімнати для приїжджих;
(270010) Нежитлова будівля, їдальні, кафе та кімнати для приїжджих (їдальня); (загал. пл. 1206,7 кв.м); (270009) Опалювальний пункт, Г (загал. пл. 9,7
кв.м); (270003) Магазин (загал. пл. 36,7 кв.м); (270004) Будивля магазину
(загал. пл. 37, 8 кв.м); (270011) Головний корпус заводу (загал. пл. 4219, 0
кв.м); (270018) Матерiальний склад (загал. пл. 248, 5 кв.м); (270023) Гараж
на 10 автомобiлiв (загал. пл. 731, 5 кв.м); (270013) Цех сушки післяспиртової
барди (загал. пл. 580, 3 кв.м); (270088) Система зворотнього водозабезпечення, насосна (загал. пл. 130,3 кв.м); (270014) Водонасосна станцiя (загал.
пл. 38,2 кв.м); (270016) Трансформаторна пiдстанцiя (загал. пл. 77, 4 кв.м);
(270019) Бардонасосна (загал. пл. 25, 0 кв.м); (270024) Склад для метизiв
(загал. пл. 593,7 кв.м); (270021) Дрiжджобродильне та брагоректифiкацiйне
вiддiлення (загал. пл. 2553,9 кв.м); (270031) Чан для прийому мазуту (загал.
пл. 120,7 кв.м); (270015) Насосна станцiя прийому мазуту (загал. пл. 20,5
кв.м); (270020) Бардороздаточна (загал. пл. 31,4 кв.м); (270067) Ємкiсть на
1000 куб.м; (270071) Ємкiсть на 1200 куб.м; (270046) Витратний мазутний
чан (загал. пл. 3,1 кв.м); (270040) Артсвердловина № 2 (загал. пл. 62 пог.м);
(270068) Артсвердловина №1 (загал. пл. 9,5 кв.м); (270054) Силос металiчний
(загал. пл. 27,3 кв.м); (270055) Силос металiчний (загал. пл. 27,3 кв.м);
(270028) Чан для сировини; (270069) Артсвердловина №3 (загал. пл. 82
пог.м); (272739) ГРП (загал п 35,4 кв.м); (270025) Механiчна майстерня (загал. пл. 485,0 кв.м); (270022) Склад кислоти (загал. пл. 119,7 кв.м); (270017)
Прохiдна (загал. пл. 102,7 кв.м); (270030) Чан для зберiгання мазуту (загал.
пл. 6,0 кв.м); (270042) Труба димова 40 п.м. (загал. пл. 40 пог.м); (270034)
Ємкiсть; (270037) Асфальтобетонне покриття територiї заводу; (270044) Огорожа, №1-5; (270326) Передаточний чан ємністю 160 куб.м; (270005) Котельня 19, прибудова 19а (загал. пл. 173, 8 кв.м); (270006) Вагова (загал. пл. 16,4
кв.м); (270007) Спиртобаза (загал. пл. 125,3 кв.м); (270008) Зерносклад (загал. пл. 883, 4 кв.м); (270032) Чан для зберiгання мазуту; (270033) Чан для
прийому мазуту; (270632) Ємкiсть для кислоти; (270035) Ємкiсть для
зберiгання цементу; (270036) Естакада для обслуговування з/д цистерн;
(270039) Криниця; (270045) Огорожа навколо експедицiї (загал. пл. 183
пог.м); (270047) Ємкiсть для зберiгання спирту; (270048) Ємкiсть для
зберiгання спирту; (270056) Протипожежний резервуар для води; (270059)
Силос металевий; (270060) Силос металевий; (270061) Силос металевий;
(270062) Силос металевий; (270064) Ємкiсть для формалiну; (270065) Ємкiсть
для формалiну; (270066) Збiрник зерна; (270043) Труба димова (загал. пл.
27 пог.м); (270029) Чан для зберiгання мазуту; (270026) Прохідна (загал. пл.
23,80 кв.м); (270041) Бардополевiдстiйники; (270090) Бардопровiд напорний;
(270078) Навiс для обслуговування ставу; (270080) Електромережа повiтряна;
(270710) Вагончик будiвельний; (270038) Пiдїзднi площадки до зерноскладу;
(270049) Цистерна для спирту 1; (270050) Цистерна для спирту 2; (270051)
Цистерна для спирту 3; (270052) Цистерна для спирту 4; (270053) Цистерна
для ЕАФ 5; (270290) Ємкiсть; (270291) Ємкiсть; (270057) Чан для сивушного
масла; (270058) Чан для сивушного масла; (270063) Спиртоцистерна;
(270072) Бункер для розвантажування зерна; (270073) Пункт мокрого помолу; (270074) Водонапiрна башня «Рожновського»; (270075) Артезiанська
свердловина 4; (270076) Ємкість для зберігання зерна, 200 т; (270077) Стоянка для автомобілів; (270079) Трубопровiд ЕАФ станція; (270081) Трубопровiд
ХВО; (270082) Водогiн УКГ1-градирня; (270083) Бардопровiд напорний;
(270084) Мережi водопостачання i СО2 НА; (270085) Суслова комунiкацiя НА;
(270086) Паропровiд НА; (270087) Спиртоводи зовнiшньоцеховi НА; (270089)
Трубопровiд опалення; (270091) Комунiкацiї водонасосної станції; (270092)
Комунiкацiї зовнiшнi та пiдземнi; (270093) АПС та оповіщення; (270094) Телефонна та комп’ютерна мережа; (270095) Електромережа повiтряна 10 кв;
(270096) Водогiн свердловина 4; (270097) Об’єкт газового господарства;
(270098) Трубопровiд мазутний; (500473) Водогін Петровського-Горького;
(270099) Причiп бортовий ГКБ-819 020-52; (270100) Причiп тракторний 0262; (270101) Трактор ЮМЗ – 6; (270102) Трактор СШ-25; (270103) Трактор
МТЗ-80; (270104) Пiдйомник П-150; (270105) Пiдйомник ПА-2; (270106) Мойка високого тиску STIHL; (270107) Компресор СБ/4С-200.АВ510; (270108)
Конденсатор F-10; (270109) Конденсатор F-10; (270110) Конденсатор F-10;
(270111) Ректифiкацiйна колона, 0 ф1200; (270112) Конденсатор F-5; (270113)
Конденсатор F-5; (270114) Конденсатор F-10; (270115) Кипятильник F-74;
(270116) Кипятильник F-50; (270117) Колонка декарбонізації; (270118) Конденсатор F-10; (270119) Дефлегматор F-40; (270120) Дефлегматор F-40;
(270121) Дефлегматор F-25; (270122) Ємкiсть барди; (270123) Вакуумопреривач; (270124) Вакуумопреривач; (270125) Вакуумопреривач; (270126) Вакуумопреривач; (270127) Конденсатна ємкість; (270128) Насос IНG 65-200;
(270129) Контрольний снаряд ВКА-2; (270130) Контрольний снаряд ВКА-2;
(270131) Контрольний снаряд КС-70; (270132) Розгiнна колона ф 1200;
(270133) Комунiкацiї БРУ1; (270134) Збiрник спиртоводної рідини; (270135)
Дефлегматор РК 2; (270136) Виносний кип»утильник; (270137) Конденсатор
ловушка Ф 10 м.кв.; (270138) Вакум-прериватєли; (270139) Вакумпрериватєли; (270140) Вакум-прериватєли; (270141) Вакум-прериватєли;
(270142) Вакум-прериватєли; (270143) Вакум-прериватєли; (270144) Вакумпрериватєли; (270145) Вакум-прериватєли; (270146) Конденсатор рект.кол.

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64
N1 Ф 20 м.кв.; (270147) Дефлегматор водний БК; (270148) Конденсатор епюр.
кол.Ф 10 м.кв.; (270149) Колона ректифiкацiйна, 2 Ф-1000; (270150) Збiрник
сивушного масла; (270151) Декантатор Ф-600; (270152) Декантатор розгiнної
колони; (270153) Дефлегматор епюрацiйної колони Ф-65м.кв.; (270154) Сепаратор бражки; (270155) Конденсатор ректколони N2 Ф8 м.кв.; (270156)
Пластинчатий теплообмiнник Т-20-MFG 35 пл кипятильник РК2; (270157)
Пластинчатий теплообмiнник Т20-MFG 63 пл кпятильник ЕК; (270158) Чанок
для слабоградусного спирту; (270159) Холодильник сивушного масла РК2;
(270160) Холодильник сивушного масла РК1; (270161) Збiрник епюрату;
(270162) Ємкiсть змягченої води для гідро селекції; (270163) Чан для гарячої
води; (270164) Кип»ятильник епюрколони виносний; (270165) Таль електрична 5тн.Н-32м; (270166) Дефлегматор РК 1; (270167) Дефлегматор декарбонізації; (270168) Ловушка конденсатора БК; (270169) Вентилятор ВЦ 14-46
N 3,15*1500; (270170) Вентилятор ВЦ 14-46 N 3,15*1500; (270171) Чан для
гарячої води; (270172) Чанок для лютера; (270173) Чан водонапірний;
(270174) Холодильник рект. кол. N1; (270175) Холодильник рект. кол. N2;
(270176) Холодильник ЕАФ; (270177) Ежектор; (270178) Чан артезiанської
води; (270179) Конденсатор дефлегматора декарбонізації; (270180) Випарювальна камера; (270181) Насос IНG 65-200; (270182) Бардорегулятор;
(270183) Насос вакуумний 220 РВО; (270184) Дефлегматор ф 10м. ВСЗ;
(270185) Теплообмiнник спiральн. KLSO.6-60-750-10/10; (270186) Насос 32
СDLF 4-50; (270187) Теплообмiнник В 10 ТНх30/1Р; (270188) Насос 32 СDLF
4-50; (270189) Насос 32 СDLF 4-50; (270190) Насос 50 СDLF 16-30; (270191)
Насос 50 СDLF 16-30; (270192) Дефлегматор F=63 кв.м; (270193) Конденсатор F=20 кв.м; (270194) Спиртоловушка F=20кв.м; (270195) Епюрацiйна колона Ф 1500 (52 тар); (270196) Пластинчатий теплообмiнник М-15-MFM 51
пластина, кип ККО; (270197) Збiрник погонiв; (270198) Збiрник кубових
залишкiв; (270199) Чан слабоградусної рiдини розг. колони; (270200) Конденсатор розг. колони; (270201) Насос CRN 15-03 А-FGJ-G-E-HQQE; (270202)
Насос CRI 5-13 F-HUBE; (270203) Метанольна колона ф 560; (270204)
Кип’ятильник F=10м2 розгiнної колони; (270205) Вакуумопреривач; (270206)
Холодильник сивушного спирту; (270207) Холодильник сивушного спирту;
(270208) Сепаратор бражки; (270209) Чан кубових погонiв розгiнної колони
низ; (270210) Холодильник промiжних ЕАФ; (270211) Холодильник промiжних
ЕАФ; (270212) Декантер розгiнної колони; (270213) Декантатор сивушного
масла; (270214) Сивухопромивач; (270215) Диспечерський пункт КВП;
(270216) Розгiнна колона ф800; (270217) Ректифiкацiйна колона 1 ф1600;
(270218) Бражна колона ф1600; (270219) Лютерний теплообмiнник; (270220)
Конденсатор розгiнної колони; (270221) Дефлегматор розгiнної колони;
(270222) Ловушка бражного конденсатора; (270223) Насос CRN 15-05;
(270224) Конденсатор L-2530, ф-500, F-20; (270225) Конденсатор L-2020,
ф-500, F-20; (270226) Насос CDLF -16-50 Ех; (270227) Холодильник сивушного масла; (270228) Комунiкацiї БРУ2; (270229) Метанольна колона; (270230)
Конденсатна ємкість; (270231) Насос IRG 100-160; (270232) Конденсатор 3,0
м.кв.; (270233) Випаровувач F-150 м.кв.; (270234) Контрольний снаряд ВКА-2;
(270235) Контрольний снаряд ВКА-2; (270236) Насос CDLF 8-50; (270237)
Насос CDLF 8-50; (270238) Насос ЦГ 12,5/50; (270239) Царга епюрколони
діам. 1400; (270240) Чан слабоградусної рiдини верх; (270241) Теплообмiнник
ТS-20MFM; (270242) Чан слабоградусної рідини; (270243) Чан артезiанської
води; (270244) Пiноловушка; (270245) Збiрник лютерної води; (270246) Бардорегулятор; (270247) Випаровувач F-150 м.кв.; (270248) Пароiнжектор;
(270249) Сивухопромивач; (270250) Чан гарячої води; (270251) Конденсатний чанок верх; (270252) Напiрний чан технiчної води; (270253) Таль електрична; (270254) Ловушка конденсатора епюр. кол. Ф 10 м.кв.; (270255)
Дефлегматор розг. кол; (270256) Декантор н/ж; (270257) Ємкiсть артезiанської
води; (270258) Насос CRI 1-6 АЕ-FGJ-I-E-HUBE; (270259) Конденсатор;
(270260) Конденсатор; (270261) Кондесатор; (270262) Насос CRI 1-6 АЕ-FGJI-E-HUBE; (270263) Конденсатор бражний; (270264) Конденсатор сепаратора БК; (270265) Пiдiгрiвач бражки; (270266) Пiдiгрiвач бражки; (270267) Насос
АХ50-32-200 К; (270268) Вакум-прериватєль; (270269) Вакум-прериватєль;
(270270) Вакум-прериватєль; (270271) Вакум-прериватєль; (270272) Вакумпрериватєль; (270273) Вакум-прериватєль; (270274) Вакум-прериватєль;
(270275) Вакум-прериватєль; (270276) Вакум-прериватєль; (270277) Вакумпрериватєль; (270278) Контрольний снаряд КС-70; (270279) Збiрник епюрату; (270280) Збiрник конденсату низ; (270281) Гiдрозатвор РК2; (270282)
Гiдрозатвор РК1; (270283) Гiдрозатвор БК; (270284) Чан слабоградусної рідини; (270285) Насос СМ 100-65-250/4; (270286) Насос СМ 100-65-250/4;
(270287) Компресор; (270288) Насос ЦНС 38/220; (270289) Насос НБ-50;
(270292) Насос 3М 50-200/15; (270293) Теплообмiнник; (270294) Дефлегматор; (270295) Теплообмiнник; (270296) Насос CRN 15-03 F 2GEEx; (270297)
Насос АХ50-32-160 К-СД; (270298) Ємкiсть СIП; (270299) Ємкiсть СIП;
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(270300) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»ЄРСВ-510л/80; (270301)
Бродильний чан; (270302) Бродильний чан; (270303) Бродильний чан; (270304) Бродильний чан; (270305) Бродильний чан;
(270306) Бродильний чан; (270307) Щит автоматики; (270308)
Теплообмiнник спiральн. KLSO.6-50-750-10/10; (270309) Насос
ЗМ 50-160/7,5; (270310) Насос ЗМ 50-160/7,5; (270311) Насос
ЗМ 50-160/7,5; (270312) Насос ЗМ 50-160/7,5; (270313)
Комунiкацiї бродильного вiддiлення; (270314) Спиртоловушка;
(270315) Насос ЦЄНН БТВО 150/20; (270316) Бродильний чан;
(270317) Бродильний чан; (270318) Бродильний чан; (270319)
Бродильний чан; (270320) Бродильний чан; (270321) Бродильний чан; (270322) Бродильний чан; (270323) Бродильний чан;
(270324) Бродильний чан; (270325) Бродильний чан; (270327)
Насос Х50-32-250 К; (270329) Спиртоловушка; (270330) Насос
3М 65-200/15; (270331) Вентилятор ВЦ- 4-75; (270332) Вентилятор ВО-06-300 N4 МТ5684; (270333) Вентилятор ВЦ 4-75 N5
1,5/1500; (270334) Вентилятор ВО-300 N4 0,75/3000; (270335)
Вентилятор ВО-06-300 N4 0,12/1500; (270337) Вентилятор ВО06-300 N4 0,12/1500; (270338) Насос вакуумний ВВН; (270339)
Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»ЄРСВ-510л/100; (270340) Насос
ЗМ 40-200/7,5; (270341) Ємкiсть спиртоводної рідини; (270342)
Таль електрична; (270343) Насос АХ 40-25-160; (270344)
Комунiкацiї дрiждже-бродильного вiддiлення, БРУ2; (270345)
Насос ЗМ 40-200/5,5; (270346) Насос ЗМ 40-200/5,5; (270347)
Насос ЗМ 65-200/15; (270348) Насос ЗМ 65-200/15; (270349)
Спиртоловушка; (270350) Припливно-витяжна вентиляція;
(270351) Комунiкацiї хiмводоочистки; (270352) Насос IRG 80200; (270353) Насос IНG 80-200; (270354) Норiя НЦГ-20х2;
(270355) Норiя 1-20/20; (270356) Норiя; (270357) Циклон ББЦ500; (270358) Норiя Н-1х210 30 м.; (270359) Естакада, Ц, Ц1
(Авторозвантажувач ГУАР 150); (270360) Зерновий сепаратор
ЛУЧ ЗСО-100; (270361) Норiя Н1-50; (270362) Приймальний
бункер для зерна (силоса); (270363) Шнек; (270364) Насос
Д-320; (270367) Культиватор; (270368) Плуг; (270369) Плуг ПЛН;
(270374) Оцукрювач; (270375) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У» ф
100; (270376) Теплообмiнник; (270377) Теплообмiнник спiральн.
KLSO.6-60-750-10/10; (270378) Теплообмiнник; (270379)
Теплообмiнник; (270380) Насос IНG 65-200; (270381)
Теплообмiнник; (270383) Спиртоловушка; (270384) Мiрник
сiрчаної кислоти; (270385) Насос DWOHS 400; (270386) Насос
DWOHS 400; (270387) Насос DWOHS 400; (270388) Насос DWO
200 м; (270389) Таль електрична; (270390) Насос 3М 40-125/2,2;
(270391) Насос 3М 40-125/2,2; (270394) Випрямич ВД – 306 М1;
(270395) Зварювальний апарат ТIG-180 P; (270396) Насос АСВН80; (270397) Чан зливний; (270398) Чан зливний; (270399) Насос
АСВН-80; (270400) Збiрник сивушного масла; (270401) Чан для
головної фракції; (270402) Чан для промивки сивушного масла;
(270403) Чан для промивки сивушного масла; (270404) Чанок
прийомний; (270405) Чанок для переводу спирту; (270406) Насос сивушного масла; (270407) Чанок для переводу спирту;
(270408) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270409) Чанок для переводу спирту; (270410) Промивна ємкiсть сивушного масла;
(270411) Ємкiсть для ЕАФ; (270412) Насос ВС-80; (270413) Насос АХ-50-32-160; (270414) Насос ВС-80; (270415) Насос ВС80; (270416) Збiрник сивушного масла; (270417) Промивна
ємкiсть сивушного масла; (270418) Промивна ємкiсть сивушного масла; (270421) Бетонозмiшувач; (270422) Бетонозмiшувач;
(270423) Ємкiсть для цементу; (270424) Ресiвер; (270425) Насос IRG 100-200 оборотна вода ХВО; (270426) Насос IRG 100200 оборотна вода ХВО; (270427) Насос IRG 80-200; (270428)
Магнiтний активатор природ газу МАГ-200; (270429) Магнiтний
активатор природ газу МАГ-200; (270430) Пiдiгрiвач повітря;
(270431) Насос WILO MVI 3212; (270432) Калорифер КВБ-11
паровий; (270433) Калорифер КВБ-11 водяний; (270434) Калорифер КВБ-11 водяний; (270435) Калорифер КВБ-11 водяний;
(270436) Насос конденсатний КА-10-32-125; (270437)
Теплообмiнник охолодження деаератора; (270438)
Теплообмiнник пластинчатий BRBO 8-120м2; (270439) Насос
WILO MVI 3212-3/25/Е/3-400-50-2; (270440) Насос IRG 50-125;
(270441) Насос IRG 80-200; (270442) Насос CRN 15-03; (270443)
Насос 3М 40-200/5,5-А; (270444) Насос 3М 40-200/5,5-А;
(270445) Магнiтний резонатор МГДР ПМЦ Д 100; (270446) Вентилятор ВР-100; (270447) Вентилятор ВР-100; (270448)
Конденсатозбiрник (клуб); (270449) Насос К 8/18 дв. 2,2 (клуб);
(270450) Насос ЗМ 40-200/5,5; (270451) Паровий насос ПДВ
25/20; (270452) Конденсатор спиртоловушка; (270453)
Випрямiтель зварювальний; (270454) Насос; (270456) Насос
Ш-40/4; (270457) Насос Ш-40/4; (270458) Насос Н 20/30;
(270459) Насос Н 20/30; (270460) Насос Calpeda NR 50СЕ/2;
(270461) Насос Calpeda NR 50СЕ/2; (270462) Мiрник для спирту; (270463) Мiрник для спирту; (270464) Мiрник для спирту;
(270465) Мiрник для спирту; (270466) Мiрник для спирту;
(270467) Мiрник для спирту; (270468) Мiрник для спирту;
(270469) Мiрник для спирту; (270470) Мiрник для спирту;
(270471) Захиснi ролети; (270472) Комунiкацiї мазутнi; (270473)
Ємкiсть; (270474) Насос НШ-40; (270475) Насос НШ-40/6;
(270476) Насос НШ-40/6; (270477) Насос НШ-40; (270478) Насос НШ-25; (270479) Насос НШ-25; (270480) Емаль ємкість;
(270481) Емаль ємкість; (270482) Бардорегулятор; (270483)
Сепаратор бражки ф-700; (270485) Е/м розходомiр «Взлет
Єр-У»; (270490) Насос IHG 80-200; (270491) Насос IHG 65-200;
(270492) Насос Grundfos NB 50/315/321; (270493) Насос IНG
100/100; (270495) Насос НБ-50; (270505) Агрегат насосний 1ГЦ
12,5/50 К-4-2; (270507) Насос РПА; (270508) Лебiдка електрична; (270509) Подрiбнювач МГД-36; (270510) Насос IНG 100-100;
(270511) Насос РПА; (270512) Насос IRG 80-200; (270513) Полуавтомат ПДГ-101-12; (270514) Верстат токарно-гвинторiзний;
(270516) Верстат точильний; (270517) Випрямич ВД – 306 М1;
(270519) Станок довбальний 7А420; (270520) Пила механiчна
8Б72 б\в; (270521) Станок фрезерний унiверсальний FNK25;
(270522) Машина листогибна трьохвалкова; (270523) Iнвертор
ZX7-ST-200; (270524) Випрямич ВД – 306; (270525) Механiзм
тяговий монтажний МТМ 3,2; (270526) Токарний верстат;
(270527) Точило напольне 3К634; (270528) Випрямич ВД – 306
С1; (270529) Iнвертор ZX7-315; (270531) Випрямич ВД – 250;
(270533) Вентилятор; (270534) Станок токарний; (270535) Станок свердлильний; (270536) Верстат свердлильний; (270537)
Мотопомпа; (270540) Дробарка АIДМ2Р; (270541) Зерновий
бункер м/п; (270542) Чан прийому зерна м/п; (270543) Чанок
замiсу м/п; (270544) Норiя НЛК ф; (270545) Мотор-редуктор
ЗМПМ63-45-320; (270546) Дробiлка АИДМ 2-Р-75; (270547)
Вентилятор ВСД-6,3; (270548) Циклон; (270551) Стерелiзатор;
(270552) Барометричний конденсатор; (270554) Циклон ЦОЛ45; (270555) Циклон ЦОЛ-45; (270556) Бункер зерновий;
(270557) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У» 020/80; (270558) Е/м
розходомiр «Взлет Эр-У» 020/80; (270559) Е/м розходомiр
«Взлет Эр-У»; (270560) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»; (270561)
Дробарка АIДМ2Р; (270562) Пристрiй для подавання зерна;
(270563) Пристрiй для подавання зерна; (270564) Циклон
ЦОЛ-9; (270565) Насос IНG 65-200; (270566) Спiральний
теплообмiнник F=45 м.кв.; (270567) Насос IНG 65-200; (270568)
Насос DME 19,6; (270569) Насос DME19-6; (270570) Насос IRG
100-200; (270571) Комунiкацiї вузла ГФОС; (270572) Конденсатор Ф10 м. ВСЗ; (270573) Насос РПА; (270574) Насос РПА;

23 грудня 2020 року

(270575) Редуктор ЗМП-50-71-4,0; (270576) Електротельфер 2
ТЛНСМ; (270577) Бункер для муки; (270578) Дробарка А1ДМ2Р-55М; (270579) Ємкiсть для води; (270580) Комунiкацiї
розмольного вiддiлення; (270581) Ультразвуковий рiвнемiр
7МL1201-1FF00; (270582) Ємкiсть фiльтрата барди; (270583)
Чанок замiсу; (270584) Щит КВП; (270586) Вентилятор ВЦ 1446 N 3,15*1500; (270587) Апарат гiдроферментативної обробки
сировини; (270588) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270589) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270590) Насос НБ-50; (270591) Апарат
гiдроферментативної оброки сировини; (270592) Щит автоматики; (270593) Щит автоматики; (270594) Чанок замiсу; (270595)
Щит автоматики; (270596) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270597) Дозуючий насос DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-3;
(270598) Апарат гiдроферментативної обробки сировини;
(270599) Насос НБ-50; (270601) Вентилятор ВО 0,37+1500;
(270602) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270603) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270604) Регулятор розходу зерна РРЗ;
(270605) Дробарка А1ДМ2Р; (270606) Вентилятор ВЦ 14,46N4;
(270607) Бункер зерновий; (270609) Дробарка А1-ДМ2Р-75;
(270610) Насос-дозатор; (270611) Вентилятор ВЦ 14-46 N
3,15*1500; (270613) Дробарка АI-ДМ2Р-55; (270614) Емкiсть
для води; (270615) Насос НБ-50; (270616) Насос-дозатор
DME19-6; (270617) Насос-дозатор DME19-6; (270618) Мотор
редуктор МПО2М-15ВК; (270619) Дробарка АI-ДМ2Р-55;
(270620) Насос WILO MVI 5208; (270621) Насос АХ50-32-160
К-СД; (270622) Насос Х20/18Е; (270623) Насос Х50-32-250 К;
(270624) Насос ЄЦВ 6-6,3-85; (270627) Насос ЕЦВ 5-4-125;
(270628) Насос ЕЦВ 5-4-125; (270629) Насос ЕЦВ 5-4-125;
(270636) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270637) Насос ВС-80;
(270638) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270639) Вентилятор ВО
0,75+1500; (270640) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270641) Мiрник
для спирту гiдролiз; (270642) Мiрник для спирту гiдролiз;
(270643) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270644) Насос спиртовий;
(270645) Насос КАЗ 6/30; (270646) Насос ВС-80; (270647) Катодна станція; (270648) Розвантажувач автомобiльний; (270649)
Мiрник для спирту; (270650) Мiрник для спирту; (270651) Мiрник
для спирту; (270652) Насос ВС-80; (270653) Насос ВС-80;
(270654) Мiрник спиртовий; (270655) Мiрник спиртовий;
(270656) Мiрник технічний; (270657) Трансформатор зварювальний; (270658) Погрузчик КШП-6; (270659) Конвеєр ТБ;
(270660) Конвеєр ТБ; (270661) Конвеєр ТБ; (270662) Норiя ЦГ70; (270663) Мiрник 75 дал; (270664) Погрузчик КШП-6; (270665)
Мiрник спиртовий; (270666) Норiя НЦ-50/15; (270667) Бункер
для прийому зерна; (270668) Норiя НЦГ 100/30; (270669) Транспортер ТМ-62; (270670) Розвантажувальний візок; (270672)
Вентилятор ВО 06-300-5, зливне; (270674) Норiя НЛК 100;
(270675) Автомобiлерозгружчик У-15-УРАГ-У; (270676) Насос
ВС-80; (270677) Редуктор ЗМП-40-140-260; (270678) Насос
ЄЦВ 5-5-40; (270679) Погрузчик КШП-6; (270680) Насос Д-320;
(270681) Градирня; (270682) Градирня; (270683) Градирня БВГ600 з системою управлiння та контролю; (270684) Насос Д
320/50; (270685) Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ100Н; (270686) Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ100Н; (270687) Ємкiсть для води; (270688) Ємкiсть для води;
(270689) Ємкiсть ХВО; (270690) Насос IRG 200-315, град 2;
(270691) Насос IRG 200-315, град2; (270692) Градирня БВГ-600
«МАКСI»М-1, N-2; (270693) Ємкiсть для води, градiрня 2;
(270694) Ємкiсть для води, градiрня 2; (270695) Насос IRG 200250; (270696) Насос IRG 200-250; (270697) Насос WILO
МНI202ЕМ; (270698) Припливно-витяжна вентиляція; (270699)
Електросковорода СЕСМ-02-01; (270700) Лар морозильний;
(270701) Лар морозильний; (270702) Вентилятор ВЦ14,46 N4;
(270703) Шафа холодильна; (270704) Котел харчоварочний
КПЕ-160; (270705) Шафа жарочна ШЖЕ; (270706) Верстат деревообробний; (270707) Станок фрезерно-шлiфувальний;
(270708) Верстат деревообробний; (270709) Станок деревообробний; (270711) Вентилятор ВО 0,75; (270713) Комунiкацiї
(монтаж обладнання); (270715) Насос EBARA DWO 400; (270716)
Насос EBARA DWO 400; (270718) Насос EBARA DWO 400;
(270719) Насос EBARA DWO 400; (270720) Калорифер КСКЗ-11;
(270721) Калорифер КСКЗ-11; (270722) Калорифер КСКЗ-11;
(270723) Калорифер КСКЗ-11; (270724) Калорифер КСКЗ-11;
(270725) Калорифер КСКЗ-11; (270726) Калорифер КСКЗ-11;
(270727) Калорифер КСКЗ-11; (270730) Диспечерський пункт;
(270731) Газосигналiзатор ДОЗОР-С-2-СО2-896; (270732)
Газосигналiзатор ДОЗОР-С-5-17-8156; (270733)
Газосигналiзатор ДОЗОР-С-5-17-8156; (270734) Конденсатортеплообмiнник; (270735) Щит ВРУ-630А, градирня -2; (270736)
Розподiльчий пункт РП-11; (270737) Трансформатор силовий
ТМ-10; (270738) Щит КТП; (270739) Електрошафа РТСШП 422;
(270740) Розподiльчий пункт С 9511; (270741) Низьковольтний
комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ3; (270742) Щит висвiтлення
ЩО4; (270743) Пристрiй плавного пуску; (270744) Розподiльчий
щит на12 каналiв; (270745) Сборка ПР-11-3078; (270746) Електрощит; (270747) Електрощит; (270748) Вентилятор ВД(наждак);
(270749) Розподiльчий пункт РП-11; (270750) Електрощит;
(270751) Пiдiгрiвач мазуту ПМ-25/6; (270752) Пiдiгрiвач мазуту
ПМ-25/6; (270753) Елетрощит; (270754) Котел Vailand 99 kBt;
(270756) Електрошафа РТСШП 422; (270757) Електрошафа СПЛ
63; (270758) Монтаж котла Vitomax 200 HS; (270759) Димосос
ДН 12,5-1000; (270760) Димосос ДН 12-1000; (270761) Перетворювач струму 17520; (270766) Перетворювач частоти 18,5
кВт; (270767) Перетворювач частоти 7,5кВт; (270772)
Розподiльчий пристрiй РУ-0,4 кВ; (270773) Трансформаторна
пiдстанцiя КТП-630; (270774) Високовольтна комiрка RM 6 RE
DIDI; (270775) Високовольтна комiрка RM 6 DEI; (270776) Високовольтна комiрка RM 6 DE D; (270777) Високовольтна комiрка
RM 6 DE D; (270778) Електричний щит Т1 630 кВА; (270779)
Електричний щит Т3 400 кВА; (270780) Електричний щит Т2 630
кВА; (270781) Конденсаторна установка з автоматичним регулюванням; (270782) Конденсаторна установка з автоматичним
регулюванням; (270783) Трансформаторна пiдстанцiя КТП-630;
(270784) Силовий трансформатор ТМ-400-10/04; (270785)
Пункт ПР-24-7210; (270786) Щиток ПР 11; (270787) Шафа ПР
3116; (270788) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв
Щ6; (270789) Конденсаторна установка; (270790) Силова сборка; (270791) Електрошафа; (270792) Електрошафа силова;
(270793) Електрошафа РПССХ 7; (270794) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6Na; (270795) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270796) Фiльтр ФИПа-1
0-0,6-Na; (270797) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270798) Фiльтр
ФИПа-1 0-0,6-Na; (270799) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270800)
Солерозчинник С-0,4-0,7; (270801) Солерозчинювач; (270802)
Фiльтр ХВО N-катiонiтовий, ф-1000; (270803) Фiльтр ХВО
N-катiонiтовий, ф-1500; (270804) Фiльтр ХВО механiчний,
ф-1500; (270805) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв
Щ5; (270806) Силова сборка; (270807) Електрошафа ПР 24-2;
(270808) Електрошафа ПР 24-2; (270809) Щит висвiтлення ЩО2;
(270810) Пункт ПР-24-7210; (270811) Вузол обліку електроенергії; (270812) Сепаратор неперервної продувки Ду-800; (270813)
Фiльтр ХВО N-катiонiтовий; (270814) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий;
(270815) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий; (270816) Паровий котел
ДКВР 10/13; (270817) Паровий котел ДКВР 10/13; (270818) Солерозчинювач; (270819) Димосос Д12,5; (270820) Економайзер

ЄП 330; (270821) Економайзер ЄП 330; (270822) Конденсаторна установка; (270823) Механiчний фільтр; (270824) Деаераторна колона; (270825) Електрошафа РТСШП 422; (270826)
Електрошафа РТСШП-422; (270827) Чан конденсату; (270828)
Щит висвiтлення ЩО1; (270829) Щит висвiтлення ЩАО; (270830)
Конденсаторна установка 120 кВар 2ККУ; (270831) Конденсаторна установка 120кВар 1ККУ; (270832) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ1; (270834) Щит висвiтлення ЩО3;
(270835) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ2;
(270836) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ4;
(270837) Розподiльний щит 0,4 кВт; (270838) Електрощит БРУ
1; (270839) Пункт ПР-24-7210; (270840) Комп’ютер Р8В75/
G2030/4Gb/500Gb/DVD; (270841) ПК Intel Pentium IV 2260 mНz;
(270842) ПК Intel Celeron D 430 1800 mHz; (270843) ПК Intel
Celeron 1700 mHz; (270844) ПК Intel CoreDuo 2330 mHz; (270846)
ПК Intel CoreDuo430 1630mHz; (270847) ПК Intel CoreDuo430
1630mHz; (270848) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270849) ПК Intel
Pentium IV 2400 mHz; (270850) ПК Intel Pentium IV 3200 mHz;
(270851) ПК Intel Celeron 2000 mHz; (270852) Прiнтер HP LG
1300; (270853) Прiнтер лазерний НР 1300; (270855) ПК Pentium
4 2400 mHz; (270856) Прiнтер лазерний НР 1200 каса; (270857)
ПК Intel Pentium 800 mHz; (270858) UPS 500; (270859) Модем
Zyxel U-1496E; (270860) Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/
H110M/Win10Pro); (270861) Прiнтер Canon lvp 810; (270862) ПК
Intel Celeron 1200 mHz; (270863) ПК Intel Celeron 2400 mНz;
(270866) ПК Intel Celeron 1700 mHz; (270867) ПК Intel Celeron
2530 mHz; (270868) ПК Intel CoreDuo 1800 mHz; (270869) ПК Intel
Celeron 2530 mHz; (270870) ПК порт IBM ThinkPadT43; (270871)
Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro);
(270872) Прiнтер НР LJ 1300*; (270877) Комутатор 24-portV2 з
конекторами; (270878) Мiнi АТС SamsungDCS; (270879) ПК Intel
Celeron 3060 mHz; (270880) ПК Intel Celeron 430 1800 mHz;
(270881) ПК Intel Celeron 3060 mHz; (270883) ПК Intel Celeron
766 mHz; (270884) Прiнтер струйний НР 930; (270885) ПК Intel
Celeron 2530 mHZ; (270886) Прiнтер Canon lvp 800; (270887)
Сканер НР SCAN JET 3500С; (270888) UPS 500; (270892)
Комп’ютер Home BRAIN (G4500/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro);
(270893) Комп’ютер Р8В75/G2030/4Gb/500Gb/DVD; (270895)
ПК Intel Сeleron 1800 mHz; (270896) Комутатор Securestack A2з
конекторами; (270897) UPS RM 1500VA; (270904) Касовий термінал; (270905) Касовий термінал; (270906) Касовий термінал;
(270908) Принтер Сanon LBP-3010; (270909) ПК Рentium 4 1800
mHz; (270911) ПК Pentium 4 1800 mHz; (270912) ПК Intel Core
Duo E5400 2,7 GHz; (270913) Комп’ютер BR P8Z68 (систблок);
(270914) Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/
Win10Pro); (270915) UPS 500; (270916) Прiнтер лазерний НР
1200; (270917) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270918) ПК порт.
Fujisu-Simens AMILO; (270919) ПК Intel Celeron 2800 mHz (безопл отрим); (270920) Комутатор 3 Com; (270924) Сервер SYS6026T-TRF; (270926) UPS 750 VA; (270927) Комутатор 48-portL2
з конекторами; (270928) Сервер РIV 3,0GHz/1Gb2*80Gb;
(270929) UPS 1000 VA; (270932) Прiнтер лазерний НР 1100;
(270933) ПК Intel Celeron 850 mHz; (270934) ДБЖ АРС RT 2000
VA; (270937) ДБЖ АРС 2000; (270938) Комутатор 24-port
10/100L2 з конекторами; (500632) ІКС-С651Т 80041936;
(500635) ІКС-С651Т 80042337; (500636) Індикатор ІКС-РКІ-2*20RJ; (500637) Індикатор ІКС-РКІ-2*20-RJ; (500638) Електролічильник Енергія 9; (500822) монітор 23,6» Iiyama ProLite
X2474HV-B1; (500868) Системний блок ІТ-Block G5400 Work;
(500869) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (501208) Насос CNR 20-4 E; (501209) Насос CNR 20-4 E; (501212) Апарат
високого тиску Kercher HD 7/18; (501217) Холодильник спирту
М6-FM; (501218) Холодильник спирту М6-FM; (501219) Холодильник спирту 3М-FM; (501221) Контрольний снаряд КСУ;
(501222) Насосний агрегат 1ГЦ 12,5/50; (501223) Насос ЦГ
12,5/50; (501224) Теплообмінник пластинчастий Р-Р0092-4,23;
(501225) Теплообмінник пластинчастий Р-Р0092-4,23; (501226)
Насос DWO/Е (3-ф); (501227) Насос DWO/Е (3-ф); (501228) Насос DWO/Е (3-ф); (501229) Насос IHG 65-200; (501232) Насос
IHG 80-200; (501233) Насос IHG 80-200; (501234) Насос IRG 100100; (501235) Насос IHG 200-315; (501236) Насос IHG 200-315;
(501237) Насос IHG 200-315; (501239) Насос IHG 200-315;
(501240) Насос IRG 50-125; (501241) Насос вакуумний ВВН;
(501242) Насос К290/18; (501244) Насос Х80-50-200; (501245)
Насос Х 100/30; (501246) Насосний агрегат ПЕ 40; (501248) Насос 3М 32-160/2,2; (501249) насос EBARA 3М 32-125/1,1;
(501250) Насос 2ЦНО 50/70; (501251) Насос Х 100/30; (501253)
Насос ЕЦВ 5-4-125; (501256) Насос ЕЦВ 6-6,6-125; (501257)
Вентилятор ВО 0,75+1500; (501258) Вентилятор ВО 0,75+1500;
(501259) Насос ЕЦВ 6-6,6-125; (270940) Автомобiль VOLKSVAGEN
PASSAT B5 AI 7576 CM; (270941) Автомобiль УАЗ-3303 АВ 1549
АІ; (270942) Автомобiль ИЖ 271790ВП; (270943) Автомобiль
УАЗ-3909 АВ 2963 ВК; (270944) Автомобiль Мазда 6 АВ 9191 АА;
(270945) Газосигналiзатор ЩИТ-2-15; (270946) Вага автомобільна УВК-А18-СН80; (270948) Ваги автомобільні УВК-А8-СН40; (270949) Ультразв. витратомір-ліч. «Взлет МР» УРСВ-510;
(270950) Лiчильник газу ультразвуковий Курс-01; (270951)
Лiчильник газу ультразвуковий Курс-01; (270952) Ваги електрон
ні ВН-15-1D; (270955) Газоаналiзатор EcoLine 4000; (270956)
Лiчильник газовий; (270957) Лiчильник газовий; (270958) Вузол
облiку пару; (270959) Вага лабораторна електронна; (270964)
Мiкроскоп BIOREX-3 з камерою CCD USB; (270965) рН-метр
Level 1; (270967) Фотокалориметр КФК-3; (270968) Рефрактометр лаборораторний УРЛ-1; (270969) Мiкроскоп «Микмед-1»;
(270970) Вага AXIS ANG 200С; (270971) рН-метр МР-511;
(270972) Шафа сушильна FD 23; (270974) Дiлитель проб зерна
ДСЗ-3; (270975) Дозатор автоматичний; (270976) Хроматограф
«Кристал»; (270978) Колонка капiлярна FFAP; (270979)
Вологомiр зерна ЦВЗ-30; (270980) Електронна аналiтична вага
СР 224 S; (270982) Сушильна шафа; (270983) Сахариметр СУ-4;
(270984) Вага DS 788 РМ-К15; (270985) Вага DS 788 РМ-К15;
(270986) Вага «Атлас АТ-15»; (270988) Алконт 01 Су; (270989)
Анемометр; (270990) Вага бункерна «Норма-ТН»; (270991) Вага
автомобiльна РС-30ц13Н; (270992) Вологомiр Wille-55; (270996)
Ваги електроннi ВН-150; (270997) Вага електронна BTU-210;
(270998) Вага-вологомiр ADGS50 «AXIS»; 270999) рН-метр МР
511; (271000) Рефрактометр лабор. УРЛ-1; (271001) Стiл з бортом та полицею; (271002) Стiл камп’ютерний; (271003) Стiл з
бортом та полицею; (271004) Крiсло Гранд; (271005) Крiсло
Гранд; (271006) Крiсло Гранд; (271007) Пенал (каса); (271008)
Шафа пiд принтер; (271009) Стiл 2-х тумбовий; (271010) Стiл
2-х тумбовий; (271011) Стiл 2-х тумбовий; (271012) Стiл 2-х
тумбовий; (271013) Стiл 2-х тумбовий; (271014) Стiл 2-х тумбовий; (271015) Стiл 2-х тумбовий; (271016) Стiл 2-х тумбовий;
(271017) Стiл (каса); (271018) Шафа книжна; (271019) Стiл однотумбовий (каса); (271020) Стiл однотумбовий; (271021) Шафа
для одягу; (271022) Стiл з тумбою; (271023) Шафа для документів; (271024) Стiл кутовий двотумбовий; (271025) Шафа для
одягу з тумбою та полицями; (271026) Крiсло Гранд; (271027)
Стiл камп’ютерний; (271028) Шафа книжна; (271029) Стiл;
(271030) Стiл; (271031) Стiнка; (271032) Тумба 60211 R; (271033)
Шафа 60229 R; (271034) Стiл 60215 R; (271035) Стiл 60202 R;
(271036) Стiл 60204 R; (271037) Шафа 60228 R; (271038) Шафа
60227 R; (271039) Крiсло ДР 81; (271040) Стiл з тумбою; (271041)
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Тумба велика; (271042) Шафа книжна 3-х секцiйна; (271043)
Крiсло Гранд; (271044) Сейф; (271045) Стiл кутовий двотумбовий; (271046) Шафа для документiв з вiтринами; (271047)
Крiсло; (271048) Стiл офiсний; (271049) Шафа; (271050) Шафа;
(271051) Стiл; (271052) Тумба; (271053) Тумба; (271054) Шафа;
(271055) Шафа; (271056) Шафа; (271057) Крiсло; (271058) Стiл;
(271059) Крiсло менеджер; (271060) Крiсло менеджер; (271061)
Крiсло менеджер; (271062) Стiл; (271063) Крiсло менеджер;
(271064) Крiсло менеджер; (271065) Крiсло менеджер; (271066)
Крiсло менеджер; (271067) Крiсло менеджер; (271068) Стiл
корпусний з приставкою; (271069) Тумба мобiльна подвiйна;
(271070) Шафа в зборi; (271071) Крiсло Топаз; (271072) Крiсло
Топаз; (271073) Шафа для одягу; (271074) Крiсло Топаз конф;
(271075) Крiсло Топаз; (271076) Стiл камп’ютерний; (271077)
Стiл комп’ютерний; (271078) Шафа для документів; (271082)
Стiл; (271083) Стiл; (271084) Стiл корпусний з тумбою; (271085)
Шафа в зборi; (271086) Тумба 25ТБ; (271087) Шафа; (271088)
Стiл з тумбою; (271089) Шафа в зборi (4 предмета); (271090)
Стiл з приставною тумбою; (271091) Стiл однотумбовий;
(271092) Крiсло Фараон; (271093) Шафа з стiклом; (271094)
Шафа гардеробна; (271095) Тумба мобільна; (271096) Крiсло
конференц; (271097) Крiсло конференц; (271098) Крiсло конференц; (271099) Крiсло конференц; (271100) Крiсло конференц; (271101) Робоче мiсце секретаря; (271102) Крiсло конференц; (271103) Пенал; (271104) Шафа ділова; (271105) Стiл
в зборi; (271106) Шафа з полицею; (271107) Тумба з полицею;
(271108) Кухня; (271109) Стiл камп’ютерний; (271114) Стiл 2-х
тумбовий; (271116) Шафа в зборi; (271117) Тумба з полицею i
замком; (271118) Шафа багатосекцiйна; (271119) Стiл; (271120)
Шафа (кімн.7); (271121) Шафа (кімн.6); (271122) Шафа (кімн.5);
(271123) Шафа (кімнт.3); (271124) Шафа (кімн.2); (271125)
Шафа (кімн.1); (271126) Шафа (кімн.9/10); (271127) Шафа
(кімн.9/10); (271128) Шафа (кімн.4); (271129) Лiжко з матрацом
(кімн.4); (271130) Лiжко з матрацом (кімн.4); (271131) Шафа
(кімн.8); (271132) Шафа (кімн.11); (271133) Тумба 25ТБ
(кімн.11); (271134) Лiжко 2-спальне з матрацом (кімн.11);
(271135) Тумба (кімн.11); (271136) Тумба (кімн.11); (271137)
Стiл туалетний (кімн.11); (271138) Комод (кімн.11); (271139)
Комод (кімн.11); (271140) Кухонний набiр (кімн.11); (271141)
Шафа купе (кімн.11); (271142) Шафа (роздягалка); (271143)
Шафа (роздягалка); (271144) Шафа (роздягалка); (271145)
Шафа (роздягалка); (271146) Шафа (роздягалка); (271147)
Шафа (роздягалка); (271148) Лiжко двоспальне, М (кімн.
№ 9/10); (271149) Прихожа, М (кімн № 9/10); (271150) Кухня, М
(кімн. № 9/10); (271151) Прихожа для 2-ного номеру.(кімн.
№ 9/10); (271152) Лiжко з матрацом (кімн.№ 11); (271153) Лiжко
з матрацом (кімн.11); (271154) Лiжко з матрацом (кімн.9/10);
(271155) Лiжко з матрацом (кімн.9/10); (271156) Лiжко з матрацом (кімн.3); (271157) Лiжко з матрацом (кімн.2); (271158) Лiжко
з матрацом (кімн.1); (271159) Лiжко з матрацом (кімн.1);
(271160) Лiжко з матрацом (кімнт.8); (271161) Лiжко з матрацом
(кімн.7); (271162) Лiжко з матрацом (кімн.6); (271163) Лiжко з
матрацом (кімн.5); (271164) Стiл конференцiйний; (271165)
Шафа- тумба ділова; (271166) Диван «Домiно»; (271167) Стiл
лабораторний; (271168) Шафа; (271169) Шафа; (271170) Шафа;
(271171) Шафа; (271172) Шафа; (271173) Шафа; (271174) Стiл
канцелярський з тумб.; (271175) Стiл канцелярський з тумб.;
(271176) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; (271177) Стiл
лабораторний з покриттям i тумб.; (271178) Стiл лабораторний
з покриттям i тумб.; (271179) Стiл лабораторний з покриттям i
тумб.; (271180) Шафа витяжна; (271181) Стiл лабораторний;
(271182) Стiл лабораторний; (271183) Стiл лабораторний;
(271184) Мийка одномісна; (271185) Шафа для посуду; (271186)
Столик ваговий; (271187) Шафка навiсна; (271188) Шафка
навiсна; (271189) Шафка навiсна; (271190) Закiнчення острiвне;
(271191) Закiнчення острiвне; (271192) Титрувальна установка;
(271193) Титрувальна установка; (271194) Тумба стацiонарна
лабораторна; (271195) Тумба мобільна; (271196) Тумба мобільна; (271197) Надставка титрувальна; (271198) Стенд мий очний;
(271199) Контейнер N 3; (271200) Стiл лабораторний; (271201)
Шафа для одягу; (271202) Стiл однотумбовий; (271203) Шафа
для посуду; (271204) Шафа для одягу; (271205) Шафа для посуду; (271206) Стiл однотумбовий; (271207) Контейнер N1;
(271208) Контейнер N1; (271209) Мийка одномісна; (271210)
Стiл лабораторний для перегонки; (271211) Стiл лабораторний;
(271212) Шафа для документів; (271213) Крiсло; (271214) Сейф
офiс шафа; (271215) Шафа книжна; (271216) Стiл 2-х тумбовий;
(271217) Стiл однотумбовий; (271218) Шафа; (271219) Шафа в
зборi; (271220) Стiл; (271221) Стiл з тумбою; (271222) Стiл з
тумбою; (271223) Стiл з тумбою; (271224) Стiл з тумбою;
(271225) Стiл з тумбою; (271227) Шафа для одягу; (271228)
Шафа для одягу; (271229) Стiл 2-х тумбовий; (271230) Стiл канцелярський; (271231) Стiл вугловий; (271234) Стелаж; (271235)
Стiл двотумбовий; (271236) Стiл двотумбовий; (271237) Шафа
для одягу; (271238) Шафа для одягу; (271239) Шафа для одягу;
(271240) Шафа для одягу; (271241) Шафа для одягу; (271242)
Шафа для одягу; (271243) Шафа для одягу ;(271244) Шафа для
одягу; (271245) Шафа для одягу; (271246) Шафа; (271247) Тумба 25ТБ; (271249) Стiл бенкетний; (271250) Стiл; (271251) Надстройка сервiсна; (271252) Надстройка сервiсна; (271253) Стiл
лабораторний; (271254) Стiл лабораторний; (271255) Шафа для
посуди; (271256) Стiл; (271257) Кондицiонер LG; (271258)
Кондицiонер LG; (271259) Кондицiонер LG; (271260) Комод;
(271261) Шафа з полицями; (271262) Кушетка медична; (271263)
Шафа; (271264) Кондицiонер Samsung 09; (271265) Електроплита 4-х камфорна; (271266) Табурет R1 NGOшт 12; (271267)
Стiл 80х80; (271268) Стiл 155х90; (271269) Набiр меблiв для
кухні; (271270) Холодильник Мiнськ; (271271) Мiкрохвильова
піч; (271272) Стiл Престиж; (271273) Стiл Престиж; (271274)
Стiл для обiду; (271275) Шафа стiкляна; (271276) Шафа стiкляна;
(272681) Миюча машина HD 10/21; (272682) Реєстратор розрах. операцій Silex; (272686) Мiкрохвильова піч; (272687)
Кондицiонер LG; (272688) Кондицiонер LG; (272689) Кондицiонер
Hualing, каса; (272690) Сейф металічний; (272691) Сейф металічний; (272692) Сейф офiс 2; (272693) Лiчильник банкнот Speed
601M; (272694) Копiювальний апарат SHARP; (272695) Бензопила Stihl MS361; (272696) Кусторiз Stihl FS450; (272697) Газонокосилка STIHL; (272698) Ящик для сміття; (272699) Драбина
7м; (272701) Пушка електрична Cameron Т300; (272702) Пушка
електрична Cameron Т300; (272703) Стремягка Super Pro 12 ст.
2,85 м.; (272704) Кондицiонер LG; (272705) Кондицiонер LG;
(272706) Ламiнатор; (272707) Фотоапарат OLYMPUS C4000Z;
(272708) Кондицiонер LG; (272709) Кондицiонер LG; (272710)
Кондицiонер LG; (272711) Холодильник Мiнськ; (272712) Знищувач паперу; (272713) Кондицiонер LG0960; (272714) Сейф;
(272715) Шафа двохсекцiйна 770х600х520; (272716) Кондицiонер
Fuji RJW20H; (272717) Калiбратор ИКСУ-260L; (272719) Холодильник «Веко» (жiн. розд.); (272720) Копiювальний апарат
Canon; (272721) Сейф; (272723) Холодильник Bosh 36606;
(272724) Кавоварка «Grase Baby»; (272727) Аналiзатор розчиненого кисню; (272728) Сигналiзатор-аналiзатор переносний
«Дозор-С-Пв»; (272729) Кондицiонер Samsyng SH12; (272730)
Пилосос SE 3001 (роздягалка); (272731) Електроплита Fagor
(кімн.11); (272732) Ел. плита з духовкою Sansung BF62,C61,
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М(кімн.9/10); (272733) Стiйка комутацiйна; (272734) Кондицiонер
Fuji RSW20 (кімн.11); (272735) Кондицiонер MC 2DR/150502
(кімн.9/10); (272736) Пральна машина Ардо (кімн.9/10); (272737)
Система кондицiювання Dekker; (272738) Стремянка 12 ст. 2,85
м.; (272740) Кондицiонер Samsung; (272742) Кондицiонер
Samsung; (272743) Кондицiонер Fujtsu ASG 18R; (272744)
Кондицiонер Fujtsu ASG 18R; (272746) Холодильник Ардо;
(272747) Електроплита Аriston КВМ6004; (272748) Холодильник
Стiнол 242 Q; (272749) Кондицiонер Samsung SH 09; (272750)
Кондицiонер; (272751) Шафа арочна з стiклом i полками;
(272752) Вiтрина стiкляна; (272753) Вiтрина стiкляна; (272754)
Холодильник 233,6; (272755) Морозильний ящик 300 ДВР;
(272756) Вiтрина холодильна GLOD w-1.2; (272757) Кондицiонер
Samsung SH 18; (272758) Лар морозильний; (272759) Стелаж
RMС-100; (272760) Стелаж RMС-100; (272761) Стелаж RM-50;
(272762) Стелаж; (272763) Стелаж RM-100; (272764) Стелаж
RM-100; (272765) Прилавок вiтринна LUO 120/2; (272766) Прилавок LUP 120/2; (272767) Вiтрина холодильна; (272768)
Кондицiонер Samsung SH 18; (272769) Драбина 4м; (272770)
Шафа одно секційна; (272771) Драбина 12м; (272772) Вiзок
палетний DF-30; (272773) Вiзок палетний DF-30; (272774) Вiзок
високопiд. ЕFS-10/30; (272775) Кран PDJ-10; (272776) Мотопомпа Хонда; (272777) Переносний вентиляцiйний комплекс
«Джмiль-2500М»; (272778) Холодильник «Атлант МХМ-2808»;
(272780) Драбина 3-х сек. 7,35 м.; (272782) Драбина 3-х
секцiйна 3*12; (272783) Кондицiонер Samsung SH 18; (272784)
Система кондицiювання Dekker; (272786) Електроводонагрiвач;
(272787) Пiдсилювач трансляцiйний МП-60; (272788) Миюча
машина HD10/21; (272789) Шафа герметична 13u 600х575;
(272791) Кондицiонер General; (272793) Стiйка подвiйна серверна; (272794) Мотокоса FS55; (272795) Конвектор; (272796)
Конвектор; (272797) Радiатор масляний; (272798) Електробойлер Термал М 200; (272799) Телєжка на 3 полки 940*630;
(272800) М’ясорубка 12/S; (272801) Прилавок-вiтрина холодильна; (272802) Електроплита А1РЕ4Е; (272803) Овочерiзка;
(272804) Стiл з бортом i полицею; (272805) Мойка двосекцiйна
1500*700; (272806) Роздатчик пiдносiв на колесах; (272807)
Каркас iз хром труб з склом; (272808) Прилавок для столових
приборiв, хлiба, стаканів; (272809) Мармiт 1-х блюд в компл.;
(272810) Каркас iз хромтруб з склом; (272811) Стелаж на 3
полицi; (272812) Морозильна шафа; (272813) Морозильна
шафа; (272814) Кондицiонер MC 2DR/150502; (272815)
Кондицiонер MC 2DR/150502; (272816) Кондицiонер MC
2DR/150502; (272817) Пральна машина LG; (272818) Електробойлер Термал РА 300; (272819) Кавоварка Фрог; (272820) Кавоварка Фрог; (272821) Швейна машинка DF 1818; (272822)
Електроплита; (272823) Мiксер; (272824) Електросковорода
СЕМС-02; (272825) Фритюрница; (272826) Мойка двосекцiйна
з бортом 1000*600; (272827) Холодильна шафа S-147; (272828)
Мойка двосекцiйна з бортом 1000*600; (272829) Мойка
двосекцiйна з бортом 1000*600; (272830) Електробойлер 100
л.; (500707) болгарка; (500708) Мережевий адаптер; (501243)
Насос СМ 100-65-250; (271277) Вогнегасник ОУ-25; (271278)
Вогнегасник ОУ-25; (271279) Вогнегасник ОУ-25; (271280)
Вiдеокомплект; (271281) Система супутникового телебачення;
(271282) Телевiзор Sony LCD; (271283) Стенд-книжка по охоронi
праці; (271284) Система супутникового телебачення; (271285)
Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40S81 BX (кімн.9/10); (271286)
Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40R72B (кімн.11); (271287) Вивiска;
(271288) Колонка пожежна КПА; (271289) Система відео нагляду; (500639) унітаз; (311) Системний блок; (271292) Планшет
Колективний договiр, профком; (271293) Музикальний центр;
(271294) Телевiзор JVC AV-2568 TEE; (271295) Система супутникового телебачення; (271296) Iнгалятор ИП-111П; (271297)
Свiтлова вивіска; (271298) Пiч «Булер’ян»; (501197) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 1; (501200) Шафа
пожежна для збереження пожежного рукава 2; (501201) Шафа
пожежна для збереження пожежного рукава 3; (501202) Шафа
пожежна для збереження пожежного рукава 4; (501203) Лічильник води 150мм; (501204) Лічильник води2 150мм; (501205)
калькулятор; (501252) Теплообмінник; (501346) Вогнегасник
ОП-2; (501348) Вогнегасник ВП-2; (501350) Вогнегасник ВП-2;
(501351) Вогнегасник ВП-2; (501352) Вогнегасник ВВК-3,5
(ОУ-5); (501353) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501354) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501355) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5);
(501356) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501357) Вогнегасник
ВВК-3,5 (ОУ-5); (501358) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501359)
Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501360) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3);
(501361) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501362) Вогнегасник
ВВК-2 (ОУ-3); (501363) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501364)
Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501379) Вогнегасник ВП-6; (501380)
Вогнегасник ВП-6; (501381) Вогнегасник ВП-5(3); (501382) Вогнегасник ВП-5(3); (501383) Вогнегасник ВП-5(3); (501572)
Бражна колона», за адресою: Вінницька область, Немирівський
район, м. Немирів, вул. Горького, буд. № 6в; буд. № 28; буд.
№ 30; буд. № 31А, буд. № 105 б, вул. Соборна (Леніна), буд.
№ 218; с/рада Медвежанська; с/р Язвенківська, уроч. Закревського, буд. № 2, приватизовано шляхом продажу на електрон
ному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД», код за ЄДРПОУ 39195903.
Ціна продажу об’єкта – 66 100 000,00 грн (шістдесят
шість мільйонів сто тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ –
11 016 666,67 грн (одинадцять мільйо нів шістнадцять
тисяч шістсот шістдесят шість грн 67 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Гульком
Олександром Вікторовичем договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення загальною площею 487,93 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ
02359946). Ціна продажу об’єкта – 1 560 000,00 грн (один мільйон п’ятсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
260 000,00 грн (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.12.2020 № 12/01-32-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта малої приватизації – будівлі клубу загальною площею 757,5 м2, що розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2, яка
перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ
00130820). Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП «УКРАЇН
СЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА». Ціна продажу об’єкта –
86 206,51 грн, у тому числі ПДВ – 14 367,75 грн.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гідротехнічні
споруди ставків у складі: ставка № 7 «Лебідь» (дамба довжиною 175 м; гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною 1,20
м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовідводом довжиною 12 м); ставка № 1 «Хіполя» (дамба довжиною 130 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовідводом довжиною 18 м); ставка № 6 «Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною 1,87 м); ставка № 5
«Новий» (дамба довжиною 110 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовідводом довжиною 6 м), ставка № 4 «Берізка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовідводом довжиною 14 м), що знаходяться за адресою: Київська область,
Сквирський район, с. Рогізна, вул. Франка, 44, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник: ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за
ЄДРПОУ 25295152), приватизовано шляхом викупу балансо
утримувачем – юридичною особою – ТОВ «Сквираплемрибгосп» (код ЄДРПОУ 25295152). Ціна продажу об’єкта становить
201 210,00 грн, у тому числі ПДВ – 33 535,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Галецький» (дамба довжиною 75 м;
гідроспоруда типу «Монах» з водовідводом довжиною 8 м); ставка «Коханський» (у т. ч. дамба довжиною 85 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовідводом довжиною 18 м); ставка «Лазурівський»
(у т. ч. дамба довжиною 80 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовідводом довжиною 8 м); ставка «Панський» (у т. ч. гідроспоруда
типу «Монах» з водовідводом довжиною 18 м); ставка «Мельниківський» (у т. ч. дамба довжиною 140 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовідводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах»
з водовідводом довжиною 12 м), що знаходяться за адресою:
Київська область, Сквирський район, с. Красноліси, вул. Польова,
47, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Сквираплемрибгосп» (правонаступник: ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за ЄДРПОУ 25295152). Ціна продажу об’єкта становить
198 948,00 грн, у тому числі ПДВ – 33 158,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта
малої приватизації – державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»
розміром 99,6667 % статутного капіталу
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування товариства: приватне
акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд»
(ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», товариство).
Місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:
00177158.
Розмір статутного капіталу товариства: 11 196 650,00 грн.
Пропонується до продажу: держ авн ий пакет акцій
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 304 шт., що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 27 осіб (станом
на 30.09.2020).
Основний вид діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» за КВЕД:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Продукція
(роботи, послуги)

Одиниця
За 9 місяців
За 2017 рік За 2018 рік За 2019 рік
виміру
2020 року

Будівельно-монтажні роботи,
всього

тис. грн

56 389

27 515

49 747

45 119

з них:
власними силами

тис. грн

1 463

655

761

712

субпідрядні організації

тис. грн

54 926

26 860

48 986

44 407

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
за останні три роки та 9 місяців 2020 року
№
з/п

Показники

Одиниця
9 місяців
2017 р. 2018 р. 2019 р.
виміру
2020 р.

1 Активи (форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 26127

34798

46563

61017

2 Основні засоби

тис. грн 12241

11663

11038

10583

3 Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн

4 Оборотні активи, в тому числі:

тис. грн

4.1 Запаси

тис. грн

189

66

57

57

4.2 Сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядки 1125 + 1130 +
1135 + 1140 + 1145 + 1155)

тис. грн

4999

8880

11553

19161

5 Власний капітал

тис. грн - 32165 - 35677 - 42311 - 44537

6 Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн
6.1 Інші довгострокові зобов’язання
7 Поточні зобов’язання, в тому числі
7.1 Поточна кредиторська заборгованість
сумарна (форма № 1, рядок 1695 –
1660 – 1665 – 1670)
8 Доходи всього, в тому числі:

тис. грн

393

393

393

393

393

393

393

393

тис. грн 57899

70082

88481 105161

тис. грн 57899

70082

88481 105161

тис. грн 66501

37616

56750

42458

8.1 Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн 58659

28294

51524

38845

8.2 Інші операційні доходи

тис. грн

7143

5310

5221

3613

8.3 Інші фінансові доходи

тис. грн

699

4012

5

тис. грн 82533

41128

63384

44684

9.1 Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

9 Витрати всього, в тому числі:

тис. грн 63081

33324

55087

40427

9.2 Адміністративні витрати

тис. грн

1949

1978

1208

9.3 Витрати на збут

тис. грн

9.4 Інші операційні витрати

тис. грн

7593

4477

6319

3049

9.5 Інші витрати

тис. грн

9526

1378

2333
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4

відомості
приватизації

44

35

-2226
28

12 Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

4885

2480

2097

1332

13 Середньомісячна заробітна плата

грн

3851

4543

4923

5286

Дебіторська та кредиторська заборгованості
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
станом на 31.10.2020

19360

13684

106600

99820

19360

13684

35820

30271

у тому числі:
з бюджетом (тис. грн)

34700

33783

зі страхування (тис. грн)

23538

23383

з оплати праці (тис. грн)

4699

4559

інша заборгованість (тис. грн)

7843

7824

Протягом 2017 – 2018 років відділом примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у Львівській області було описано та арештовано все майно товариства з метою його реалізації для погашення заборгованості.
Об’єкти нерухомого майна
(будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

53,9

Державна;
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд», код
ЄДРПОУ 00177158

12
64

Прохідна будка

15,8

Будівля гаража

45,5

Львівська
область,
Будівля проектном. Червоконструкторського
ноград,
бюро (3 та 4 поверхи в
вул. Буді4-поверховій цегляній
вельна, 1
нежитловій будівлі)

Будівля гуртожитку

Будинок дерев’яний
№1
Будинок дерев’яний
№2

Будинок дерев’яний
(кухня)

Львівська
область,
м. Червоноград,
вул. Богуна, 3

Волинська область, смт
Шацьк,
урочище
Гряда

2113

82,1

Наказ Мінвуглепрому
України від 27.06.1996
№ 290-а «Про створення
ВАТ шляхом перетворення
державних підприємств
ВО «Укрзахідвугілля»

База відпочинку

82,1

26
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3 ПрАТ «ДАТАГРУП»

Здійснюються заходи з передачі в комунальну власність
територіальної громади м. Червоноград (протокол загальних зборів ВАТ
«Укрзахідбуглебуд»
від 04.07.2008 № 8,
яким затверджено
рішення про передачу в комунальну
власність)
Право власності не
оформлено
Колективна;
Свідоцтво про право власності серія
ЯЯЯ № 425910,
видане 13.02.2006
Шацькою селищною радою на
підставі рішення
Шацької селищної
ради від 16.07.2002
№ 49
Право власності не
оформлено

Львівська
№ 05обл.,
03/09 від
м. Червоно- 28.10.2016
град, вул. Будівельна, 1а

4 ПП Мирво- Львівська об- № 05да В. І.
ласть, м. Чер- 03/25 від
воноград,
01.10.2017
вул. Львівська, 62
5 ПП Садов- Львівська об- № 02ничий О. Г. ласть, м. Чер- 04/96 від
воноград,
31.12.2018
вул. Львівська, 62
6 ТзОВ
«ВуглеІнвест»

Львівська
№ 02обл., Сокаль- 04/04 від
ський район, 01.01.2019
смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47

7 ФОП Затхей О. І.

Львівська
№ 02обл., Сокаль- 04/27 від
ський район, 01.07.2019
смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47

8 ТОВ
«Вугільна
Компанія
«Альтенердж»

Львівська об- № 02ласть, м. Чер- 04/48 від
воноград,
28.12.2019
вул. Львівська, 62

Частина даху
адмініст
ративної
будівлі

Підвальне
приміщення
адмініст
ративної
будівлі
Секція реммайстерні

Будівля адмі
ністративного
цеху

Асфальтова
площадка

Приміщення
компресорної
будівлі, будівля гаражів

Група інвентарних
об’єктів нерухомого майна

37 073,13

Свідоцтво про право власності № 541519, видане
1242,1
03.11.2008 Виконавчим
комітетом Червоноградської міської ради на підставі рішення виконкому
Червоноградської міської
ради від 03.10.2008
№ 294

182

2 ТзОВ
Львівська
№ LV1021
«Лайфселл» обл., м. Чер- від
воноград,
14.06.2018
вул. Будівельна, 1а

Приміщення
в адмініст
ративній
будівлі

Мета
використання
Використання під
офіс

8 539,79

Державна;
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд», код
ЄДРПОУ 00177158

Львівська
№ 05обл., м. Чер- 02/10 від
воноград,
14.09.2015
вул. Будівельна, 1а

Об’єкт
оренди

Розміщення
обладнання
для супутникового
зв’язку

788,82

Свідоцтво про право власності № 501468, видане
03.03.2008 Виконавчим
комітетом Червоноградської міської ради на підставі рішення виконкому
Червоноградської міської
ради від 22.02.2008 № 58

1210

1 ДП «Дирекція по
будівництву
об’єктів»

Номер
та дата
Укладення
договору

Розміщення обладнання для
зв’язку

1 743,59

Прибудова до гаража

Колективна;
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд», код
ЄДРПОУ 00177158

Адреса

Ведення
господарської діяльності

1 800,00

Відкритий склад для
зберігання балонів

Свідоцтво про право власності (серія САА
№ 556023, видане
23.03.2004 виконкомом
Червоноградської міської
ради на підставі
рішення виконкому Червоноградської міської ради
від 27.02.2004 № 51)

477,1

Орендар

Ведення
господарської діяльності

5 664,39

Будівля побутового
приміщення

767

№
з/п

Ведення
господарської діяльності

4 200,00

648,8

Ведення
господарської діяльності

18 304,00

Ремонтні майстерні
з побутовими приміщеннями

Орендована
площа (м2)
Сума орендної
плати в місяць, грн

455,1

291,1

5,9

Будівля АПК (нова)

50

1555,6

9,1

Склад сипучих матеріалів (під накриттям)

62,9

3041,4

Договір оренди земельної
ділянки від 11.01.2006
на 49 років (запис у
Державному реєстрі
земель від 11.01.2006
№040609300002)

29,8

34,7

Склад сипучих
матеріалів (відкритий)

Обслуговування
бази відпочинку

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» є генеральним підрядником з будівництва шахти-новобудови № 10 «Нововолинська» за адресою:
Волинська область, місто Нововолинськ, шахта № 10 «Нововолинська» розміщуються об’єкти тимчасового призначення,
а саме:
будки: 3 столярні, 2 металеві;
вагони: 11 побутові, 1 польовий;
приміщення бетонно-розчинного вузла.
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення),
які станом на 01.11.2020 перебувають в оренді

201

Склад протипожежний

Договір оренди земельної
ділянки від 29.07.2015
(реєстраційний
№ 4611800000073).
Термін дії сплив
19.03.2018. На даний час
договір не пролонгований
у зв’язку з передачею
гуртожитку в комунальну
власність міста

600,0

528,6

Львівська
область,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 62

0,1576
(в т. ч. в
спільному
користуван
ні з базою
відпочинкуШахти № 9 м.
Нововолинськ
-0,0033 га)

Для будівництва
і обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

295,9

Склад обладнання

Львівська
область,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 77

Волинська
область,
смт Шацьк,
урочище
Гряда

Право користування
земельною ділянкою у
процесі оформлення,
документи подано на затвердження до Львівської
обласної державної адмі
ністрації (лист до Львівської ОДА від 11.02.2020
№ 01-05/49)

312,5

1325,5

Туалети

0,1346

Договір дійсний
до дати

Склад для зберігання
нафтопродуктів та
мазуту
Склад паливномастильних матеріалів

Львівська
обл., м. Червоноград,
вул. Богуна, 3

31.12.2020

14,4
178,9

Будівля адміністра
тивного цеху

Наказ Мінвуглепрому
Право власності
України від 27.06.1996
не оформлено
№ 290-а «Про створення
ВАТ шляхом перетворення
державних підприємств
ВО «Укрзахідвугілля»

393

Гараж для легкового
транспорту

Приміщення
сантехмайстерні

Форма власності
та власник

132,6

Вагон побутовий

Будівля складу

Підстава виникнення
права власності

Підстава на право користування земельною
ділянкою, інформація про
обтяження

Обслуговування бу- Право користування
дівель і споруд
земельною ділянкою не
оформлено. Документи
подано на розгляд до
Червоноградської міської
ради (лист до Червоноградської міської ради від
07.11.2019 № 01-05/528)

14.05.2021

26,8

0,3137

31.10.2020

Будівля трансформаторної станції

131,1

Львівська
обл., м. Червоноград,
вул. Будівельна, 1

Обслуговування бу- Договір оренди земельної
дівель і споруд
ділянки від 02.11.2016
(реєстраційний
№ 4611800000083).
Термін дії до 02.11.2026

31.12.2020

34,6

1,2245

31.12.2020

Львівська
обл., Сокальський
район,
Будівля котельні (стара) смт МежБудівля насосної станції иріччя,
вул. ШахБудівля побутова (стара) тарська,
47
Будівля прохідної
з автовагами

Львівська
обл., м. Червоноград,
вул. Львівська, 62

Обслуговування бу- Право користування
дівель і споруд
земельною ділянкою не
оформлено

31.12.2020

828,3

Будівля
компресорної

0,7389

31.12.2020

Будівля автогаражів

Львівська
обл., м. Червоноград,
вул. Львівська, 77

Для розміщення
та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

31.12.2020

Адреса
Загальна
розтаплоща
шування
(м2)
активу

Земельна ділянка

Назва активу

Земельна ділянка

за товари, роботи, послуги
(тис. грн.)

6,4208

Кредиторська

Земельна ділянка

Усього (тис. грн)

Дебіторська

усього з неї прострочена усього з неї прострочена

Земельна ділянка

Найменування показника

Львівська
обл., Сокальський
район, смт
Межиріччя,
вул. Шахтарська, 47

Кадастровий
номер земельної
ділянки

-6634

103

4624883500:10:000:0943

-3512

осіб

8000000000:82:012:0058

тис. грн -16032

Цільове призначення земельної
ділянки

4611800000:02:011:0055

10 Чистий прибуток (збиток) +,11 Середня кількість всіх працівників

Адреса розПлоща зеташування мельної ділянактиву
ки (га)

0725755100:03:016:0594

тис. грн

Назва активу

9.6 Витрати з податку на прибуток

Земельна ділянка

Одиниця
9 місяців
2017 р. 2018 р. 2019 р.
виміру
2020 р.

Показники

Земельна ділянка

№
з/п

4611800000:02:011:0030 461180000:06:003:0012

Інформація про земельні ділянки

Продовження таблиці

Ведення
господарської діяльності

На балансі товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття V класу) № 50321 на 100 осіб загальною площею
210,8 м2, розташована за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Червоноград, Львівська обл., 80100 (вбудована в 4-поверхову цегляну
нежитлову будівлю).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів.

Станом на 31.10.2020 товариство не здійснювало викидів та
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середо
вище, утворення та розміщення відходів не відбувалось.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25.01.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні 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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11 159 326,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 579 663,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5 579 663,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 115 932,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 557 966,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 557 966,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», Товариство) у кількості 44 637 304 шт. акцій, що становить
99,6667 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій),
зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет акцій
забезпечити:
1) збереження основного виду діяльності Товариства;
2) погашення протягом 1 року заборгованості ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої
кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності
до використання за призначенням за рахунок коштів товариства
(частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);
4) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України) протягом шести місяців;
5) виконання колективного договору, який діє на Товаристві
на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а
після закінчення строку його дії укладення нового або внесення
змін до укладеного договору в установленому законодавством
порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;
7) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до відповідної територіальної громади (стаття 3 Закону
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків»).
Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не
мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня
переходу до покупця права власності на пакет акцій.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637304 шт. акцій, що становить 99,6667 %
статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до
вимог:
1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
2) Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання
у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення
чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
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: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Код ЄДРПОУ 00032945;
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України.
Адреса: вул.Генерала Алмазова, 18/9, м.Київ, Україна.
Рахунок: UA263223130000025206010023277.
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта
державної власності – комплексу 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, що розташований за адресою:
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка,
вул. Садова, 7 та перебуває на балансі Долинської
районної державної лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00700002)

Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Варварівка,
вул. Садова, 7

1918110535219

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

Адреса
розташування

129,2

Назва

Загальна
площа, м2
Реєстраційний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: 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: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6 .
Відомості про об’єкт
Функціо
нальне
використання
Не використовується

Підстава
виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Витяг є Єдиного
реєстру об’єктів
державної власності
щодо державного
майна, серія та номер: 10-15-11975,
виданий 02.07.2019,
видавник: Фонд
державного майна
України

Державна;
Держав
на служба
України
з питань
безпечності
харчових
продуктів
та захисту
споживачів

Об’єкт являє собою нежитловий комплекс з одноповерхових
будівель та споруд, до складу якого входять: адмінбудинок з прибудовою, А, а загальною площею 69,1 м2, гараж-сарай з прибудовою, літ. Б, б загальною площею 38,0 м2, сарай, літ. В загальною
площею 22,1 м2, вбиральня літ. Г, колодязь, літ. К, огорожа № 1.
Фундаменти будівель бутові, стіни та перегородки цегляні; підлога
дощата, бетонна, земля; покрівля шиферна, перекриття дерев’янобалочне; колодязь з бетонних кілець; огорожа з дерев’яного штахетника. Інженерні комунікації: водопостачання насосом з колодязя, каналізація в неробочому стані, опалення адмінбудинку пічне,
електропостачання в неробочому стані, газопостачання відсутнє,
телебачення, радіофікація та телефонізація відсутні. Рік побудови – 1981. Технічний стан: адмінбудівлі з прибудовою задовільний, гаража-сараю з прибудовою ветхий, сараю незадовільний,
вбиральні незадовільний, погребу добрий, огорожі задовільний.
Об’єкт тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,1468 га, кадастровий номер
3521981300:512:000:0486, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або
його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
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Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 963,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 481,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 481,75 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта
державної власності – комплексу будівель загальною
площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а;
сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7
та перебуває на балансі Долинської районної державної
лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002)

Адреса
розташування

Комплекс будівель загальною
площею 82,6 м2 у
складі: ветлікарня,
А; прибудова, а;
сарай, Б; погріб,
б; паркан № 1; замощення, 1

Кіровоградська
обл.,
Долинський р-н,
с. Гурівка,
вул. Центральна, 7

Реєстраційний номер

Назва

Загальна
площа, м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс
будівель загальною площею 82,6 м2 у складі:
ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан
№ 1; замощення, 1.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Гурівка, вул. Центральна, 7.
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6.
Відомості про об’єкт

1920853235219

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – комплексу 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, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та
перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності – комплексу 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, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7
та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 96 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 175,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 48 175,00 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 635,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 817,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 4 817,50 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта в сумі 3 930,00 грн (три тисячі
дев’ятсот тридцять гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта
державної власності – комплексу 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, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі
Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00700002).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7. Контактна особа, яка відповідальна за
забезпечення огляду об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної пошти: 09.dlvmdpss.
kr@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнахо
дження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця
з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електрон
ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.12.2020 № 12/01-266.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000010-2.

82,6

Код ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The State Property Fund of Ukraine.
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine.
Account: UA263223130000025206010023277.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine».
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 00032945.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
10.00 – 11.00 (вівторок, середа) за місцезнаходженням
об’єкта: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті:
Сироїд Михайло Борисович, телефон 067-109-89-32.
Найменування організатора аукціону – Фонд державного
майна України, місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, http://privatization.gov.ua/.
Телефон для довідок (044) 200-33-67.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного
майна України від 21.12.2020 № 2044.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2019-12-26-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
33 (тридцять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 33 (тридцять три) дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 111 593,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 55 796,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 55 796,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Об’єкт являє собою нежитловий комплекс одноповерхових
будівель та споруд, до складу якого входять: адмінбудинок,
літ. А, з прибудовою, літ. а, загальною площею 64,4 м2; сарай,
літ. Б, площею 18,2 м2; погріб, літ. Б; паркан № 1; замощення, 1.
Фундамент адмінбудівлі з прибудовою бутовий, стіни та перегородки цегляні; підлога дощата; покрівля з азбестоцементних
листів, перекриття дерев’яні обштукатурені, прорізи дерев’яні,
опалення пічне, будівля не підключена до інженерних мереж.
Технічний стан будівлі незадовільний. Фундаменти будівлі сараю
з погрібом бутові, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля з азбестоцементних листів, підлога цементно-піщана, двері
дерев’яні, електроосвітлення відсутнє. Технічний стан будівлі
задовільний. Паркан дощатий, частина в незадовільному стані;
замощення асфальтоване в задовільному стані. Об’єкт тривалий
час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0901 га, кадастровий номер
3521982500:51:000:0703, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або
його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель
загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за
адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної
лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель
загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова,
а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської
районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 70 740,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 370,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 35 370,00 грн (без
урахування ПДВ).

23 грудня 2020 року
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На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 074,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 537,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 537,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 4 400,00 грн (чотири тисячі
чотириста гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з
моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної
власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1;
замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська
обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває
на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини (код за ЄДРПОУ 00700002).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7. Контактна особа, яка відповідальна за
забезпечення огляду об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної пошти: 09.dlvmdpss.
kr@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнахо
дження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця
з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електрон
ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.12.2020 № 12/01-267.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000003-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 707,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 353,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 353,70 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – будівлі лікарні літ. А-1 загальною площею
87,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Полєнова, 54, що перебуває на балансі Криворізької
міжрайонної державної лабораторії Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
(код за ЄДРПОУ 25001041)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лікарні
літ. А-1 загальною площею 87,4 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Полєнова, 54.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А1 (будівля цегляна з дерев’яними
перекриттями, стіни та перегородки – цегла, підлога – дощата,
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покрівля – шифер) загальною площею 87,4 м2. Водопостачання, газопостачання та опалення відсутні. Підведене електро
постачання. Функціональне використання будівлі – надання
ветеринарних послуг.
Державна реєстрація права власності від 30.11.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 363564012110.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,7347 га перебуває на праві постійного користування у Криворізькій міжрайонній державній лабораторії Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041). Місцезнаходження земельної ділянки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова,
54. Кадастровий номер 1211000000:07:116:0204, цільове призначення (використання) земельної ділянки – для розміщення
службових приміщень.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Криворізька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за
ЄДРПОУ 25001041), яка знаходиться за адресою: вул. Широківська, 112 б, м. Кривий Ріг, 50098. Контактний телефон (068)
266-82-09.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 25 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – будівлі лікарні літ. А-1 загальною площею 87,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова, 54, що перебуває
на балансі Криворізької міжрайонної державної лабораторії
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених
частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 60 196,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
30 098,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 098,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 6 019,60 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
3 009,80 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 009,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот
гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 .

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до
16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
dkp1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2020
№ 12/01-307-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-03-11-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен
ням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 601,96 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
300,98 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
300,98 грн.
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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – гаража загальною
площею 29,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко), 7, гараж 1,
що перебуває на балансі Східного офіса Державної
аудиторської служби України
(код ЄДРПОУ 40477689)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною
площею 29,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко), 7, гараж 1.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою гараж літ. А,
загальною площею 29,6 м2, (рік побудови будівлі – 1999, фундамент – блоки, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – залізобетонне, підлога – бетон) з оглядовою ямою (рік
побудови – 1999, стіни – цегла). До будівлі гаража підведене
електропостачання. Державна реєстрація права власності від
17.04.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1544513312119
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Східний офіс Держав
ної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689), який
знаходиться за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира
Антоновича, 22, корпус 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 20 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 29,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко),
7, гараж 1, що перебуває на балансі Східного офіса Державної
аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених
частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 120 442,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
60 221,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
60 221,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 12 044,20 грн;
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продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
6 022,10 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6 022,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот
гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до
16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: privat1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2020
№ 12/01-309-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-28-000011-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен
ням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 204,42 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
602,21 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
602,21 грн.
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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4) загальною
площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням,
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А та перебуває на балансі
ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191023)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2 з
огорожею та замощенням.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Бірюзова, 2А.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову чотириповерхову будівлю колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом (літ. Ап/д), прибудовою
літ. а, загальною площею 1849,7 м2, ганками а1-а4, огорожею
№ 1-6, замощенням І. Фундамент кам’яний, стіни – шлакоблок,
перегородки цегляні, міжповерхові перекриття – залізобетонні
плити, підлога – лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля
даху – м’який рулон, сумісний з перекриттям. Рік побудови –
1962.
Державна реєстрація права власності від 28.10.2010, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 31907101.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1211000000:07:024:0052) площею 0,2148 га
перебуває в оренді ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» на підставі договору оренди земельної ділянки № 2017073
від 23.02.2017, орендодавець – Криворізька міська рада. Цільове
призначення – розміщення психоневрологічного диспансеру. На
теперішній час Товариство веде роботу з подовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки.
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Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023), який знаходиться за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський
район, м. Кривий Ріг.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
(літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А та перебуває на балансі ПрАТ
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ
00191023), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених
частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1 394 928,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
697 464,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
697 464,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 139 492,80 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
69 746,40 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
69 746,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, в розмірі 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот
гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 .
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до
16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга
Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2020
№ 12/01-308-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-08-19-000013-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен
ням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 13 949,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 974,64 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6 974,64 грн.
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/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – школи
(вул. О. Кобилянської, 6, с. Слобода, Новоселицький р-н,
Чернівецька обл., 60323)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
школа.
Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта: вул. О. Кобилянської, 6, с. Слобода, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 60323.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва
являє собою не завершений будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній частині села Слобода, поруч розташовані
будівлі сільської ради і місцевого клубу (будинку культури), між
вулицями Т. Шевченка та О. Кобилянської (дороги загального
користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного будівництва – школа складається з недобудованих будівель школи
(загальна площа забудови – 1850,45 м2) та котельні (загальна
площа забудови – 150,8 м2).
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 49 %.
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15.01.2021.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 313483,00 грн (без ПДВ);
аукц іон у із зниженням стартової ціни – 156741,50 грн
(без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 156741,50 грн
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –31348,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15674,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 15674,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
3. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 02.12.2020 № 77/11) на рахунок органу
приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA698201720355549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
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Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код
ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA698201720355549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код
ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких
рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за
адресою: вул. О. Кобилянської, 6, с. Слобода, Новоселицький
р-н, Чернівецька обл.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для
довідок (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
від 14.12.2020 № 219 «Про затвердження протоколу засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – школи».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (3134,83 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1567,42 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1567,42 грн)
стартової ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні без умов в електронній формі
об’єкта – окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнахо
дження: Ясеневопільнівська державна дільнична лікарня
ветеринарної медицини у складі: будівля ветеринарної
лікарні, А загальною площею 36 м2; навіс, Б площею
14,3 м2; вбиральня, В; огорожа, 1 площею 14,4 м2 за
адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н,
с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветеринарної лікарні загальною площею 36 м2, фундамент кам’яний, покрівля з шиферу, підведена електрика, рік
побудови – 1983. Навіс дощатий, накритий шифером, загальна
площа – 14,3 м2, рік побудови – 1983. Вбиральня з дощок, накрита
шифером. Огорожа з металевої сітки площею 14,4 м2.
Інформація щодо земельної ділянки: земельна ділянка
площею 0,029 га комунальної власності, кадастровий номер
2621688601:01:002:0173. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги. Право постійного користування, правокористувач – Городенківська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Городенківська рай
онна державна лікарня ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ
00699551. Адреса: Івано-Франківська область, м. Городенка,
вул. Шептицького, 34.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
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Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 26 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 848,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
424,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 424,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 84,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 42,40 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
42,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
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).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.:
(0342) 553139, 752367, час роботи служби з організації аукціо
ну – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні – з
8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної
пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях від 14.12.2020 № 421
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – Ясеневопільнівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Городенківський
р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-10-000003-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен
ням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 8,48 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4,24 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 4,24 грн.
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-prozorroprodazhicbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні без умов в електронній формі
об’єкта – окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнахо
дження: автомобіль ВАЗ 21070, легковий, 2005 року
випуску, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач,
вул. Макуха, 12.
Дані про об’єкт: автомобіль ВАЗ 21070, легковий седан-В,
колір зелений, реєстраційний номер АТ 3596 ЕМ, номер шасі
У7С21070050034412, об’єм двигуна – 1451 см3, вид палива –
бензин, пробіг за даними спідометра – 308948 км. Експлуатація
автомобіля, як службового транспортного засобу, закінчилася у квітні 2009 року, зберігання автомобіля здійснювалося в
гаражному приміщенні. Значні сліди корозії передніх та задніх
крил, бамперів, потертості та сколи лобового скла. Підвищена
детонація двигуна, мала компресія у циліндрах двигуна та слабий тиск масла, наявні сліди корозії хомутів, патрубків, погано
працює карбюратор, бензонасос, двигун потребує капітального
ремонту. У салоні зламаний кран опалювача та заслінки, у дверях
протерлись ущільнювачі, сидіння мають тріщини та потертості.
Не працюють амортизатори, поржавіла верхня частина бензобаку, проржавів глушник, є люфти у рульових тягах та опорах
електрообладнання. Потускніло скло фар та рефлектори, фари
не регулюються внаслідок поржавілості, вийшов з ладу аккумулятор, не працює звуковий сигнал. Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує ремонту.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Тлумацька районна
державна адміністрація, код ЄДРПОУ 23803078. Адреса: ІваноФранківська область, м. Тлумач, вул. Макуха, 12.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 26 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 23441,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
11720,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 11720,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2344,10 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
1172,05 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1172,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
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
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відомості
приватизації

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл.,
Городенківський р-н, м. Тлумач, вул. Макуха, 12.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.:
(0342) 553139, 752367, час роботи служби з організації аукціо
ну – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні – з
8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної
пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях від 14.12.2020 № 422
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля ВАЗ 21070, легковий, 2005
року випуску за адресою: м.Тлумач, вул.Макуха, 12».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-10-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен
ням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 234,41 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
117,21 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 117,21 грн.
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-prozorroprodazhicbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлових приміщень: залізнична станція А-1, площею
149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2 (Черкаська обл.,
Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шевченка, 62)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові
приміщення: залізнична станція А-1, площею 149,1 м2;
контора Б-1, площею 94,9 м2.
Місцезнаходження: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Піщане, вул. Шевченка, 62.
Назва балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт: приміщення залізничної станції та контори тривалий час не використовуються, в тому числі за призначенням. Під впливом зовнішніх факторів нежитлові приміщення
руйнуються. Об’єкт розташований за межами населеного пункту. Будівлі перебувають у незадовільному стані, комунікаційні
системи відсутні. Фундаменти, стіни, перегородки цегляні, міжповерхові перекриття залізобетонні, підлога – цемент, дах – руберойд у 2 шари.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за
державою в особі Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
14.07.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна –
2126786571215.
Земельна ділянка окремо під об’єктом приватизації не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 нежитлових приміщень: залізнична станція А-1,
площею 149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна»; Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлових приміщень: залізнична станція А-1,
площею 149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов: 91 010,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 45 505,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 45 505,00 грн.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціон без умов – 9 101,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 550,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4 550,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
На ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість.
Умови продажу об’єкта:
1) покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати)
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по

№ 64 (1344)

Київській, Черкаській та Чернігівській областях вартість послуг
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу в сумі
1 999,00 грн на рахунок органу приватизації, який буде зазначено
в договорі купівлі-продажу об’єкта («Закон України про приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон
для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з
12.30 до 13.15. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна,
адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для
довідок (0472) 37-26-61.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 15.12.2020 № 00886-О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-20-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни:
22 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 22 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 910,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 455,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 455,05 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик та з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі:
адмінбудинок під літерою «А» загальною площею
92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною площею
61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою:
Київська область, Іванківський район, смт Іванків,
вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Київській області
(код за ЄДРПОУ 02360731)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно –
нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінбудинок
під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під
літерою «Б» загальною площею 61,7 м2; вбиральня
загальною площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Іванківський
район, смт Іванків, вул. Поліська, 20.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731).
Реєстраційний номер: 8655511.
Інформація про договори оренди об’єкта: не перебуває в
оренді.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.01.2021.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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
аукц іон і 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 електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: адмінбудинок під
літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б»
загальною площею 61,7 м 2; вбиральня загальною площею
5,0 м2 за адресою: Київська область, Іванківський район смт
Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ
02360731), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: адмінбудинок під літерою «А»
загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою:
Київська область, Іванківський район смт Іванків, вул. Поліська,
20, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731), має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 159 558,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 79 779,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 79 779,00 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 15 955,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 977,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7 977,90 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: адмінбудинок під літерою
«А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за
адресою: Київська область, Іванківський район смт Іванків,
вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731),
зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної
діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 5 200,00 грн (п’ять
тисячі двісті гривень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні за місцем його розташування.
ПІБ контактної особи для організації огляду об’єкта: представник балансоутримувача – Карнаухов Микола Вікторович,
тел. (095) 364-61-41.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект
Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
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відомості
приватизації

Чернігівська
область,
Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 8

2090576674244

Незавершене
будівництво
одноквартирного житлового будинку з
господарським
блоком

Адреса
розташування

–
ОНБ

Назва

Функціо
нальне Підстава виникнен- Форма власносвикорис- ня права власності ті та власник
тання
Об’єкт не
введений
в експлуатацію, не
використовується

Витяг з Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності
№ 210859892 від
01.06.2020

Державна;
Регіональне відділення ФДМУ
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях

7424481000:01:001:0196

Чернігівська 1595
область,
Ріпкинський
район,
с. Вербичі,
вул. Садова, 8

Кадастровий номер

Відомості про земельну ділянку
Площа
Адреса роз- земельної
ташування
ділянки
(м2)

Цільове
призначення
02.01 – для
будівництва і
обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою
Витяг з ДЗК про земельну ділянку
№ НВ-7406176062018 від 31.01.2018.
Інформація про зареєстроване право
в Державному земельному кадастрі
відсутня. Відомості про обмеження
у використанні земельної ділянки:
охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи площею
0,0454 га, строк дії обмеження –
безстроково

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні
третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за
призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу
України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна
ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю
об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта
за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації
покупцем права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію
див. на вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatizationodnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-2/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті:
http://www.vdr.spfu.gov.ua.

23 грудня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
одноквартирного житлового будинку з господарським
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9

Незавершене
будівництво
одноквартирного житлового будинку з
господарським
блоком

Чернігівська
область,
Ріпкинський
район,
с. Вербичі,
вул. Садова, 9

Реєстраційний номер

Адреса
розташування

–
ОНБ

Назва

Загальна
площа (м2)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 9.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: ба
лансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної цегли на висоту 1 м. Розмір
будинку орієнтовно 10 м на 11м, площа забудови – 122,3 м2.
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 м на 10 м, кладка стін з керамічної цегли
виконана на висоту 2,5 м, дах не змонтований, площа забудови – 64,8 м2.
Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови –
1991.
Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно
трасі Е-95, доступ як з траси, так і ґрунтовою дорогою.
План будівлі: технічний паспорт.

2090560174244

Загальна
площа (м2)
Реєстраційний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: ба
лансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. Розмір будинку орієнтовно 10
м на 9 м. Кладка стін будинку виконана на висоту близько 1 м
над фундаментом.
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 м на 11 м із керамічної цегли. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної
частини господарського блоку. Дах не змонтований.
Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови –
1991.
Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно
трасі Е-95, доступ як з траси, так і ґрунтовою дорогою.
План будівлі: технічний паспорт.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях від 09.12.2020 № 13/681.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000008-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукц іон у – 1 % від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 433,41 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 216,71 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 216,71 грн.
Місце проведення аукц іон у: аукц іон и будуть проведені
в електронній торговій системи «Прозорро.Продажі» (адмініст
ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Функціо
нальне Підстава виникненвикорис- ня права власності
тання
Об’єкт не
введений
в експлуатацію, не
використовується

Витяг з Держав
ного реєстру
речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності
№ 210853125 від
01.06.2020

Форма
власності
та власник
Державна;
Регіональне відділення ФДМУ
по Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях

Відомості про земельну ділянку
Адреса
розташування

Площа
земельної
ділянки
(м2)

Чернігівська область, Ріпкинський
район,
1593
с. Вербичі,
вул. Садова, 9

Кадастровий
номер

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
одноквартирного житлового будинку з господарським
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 43 340,75 грн (сорок три тисячі триста
сорок грн 75 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 670,38 грн (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят грн 38 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 21 670,38 грн (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят грн 38 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 334,08 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 167,04 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 167,04 грн без
урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення
до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021).
Додаткові умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 3640,00 грн (три тисячі шістсот
сорок гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150
003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО
820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного
об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the
SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Місцез нах од ження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ,
03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів,
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302.
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до
13.48.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

7424481000:01:001:0197

Для можливості огляду та ознайомлення з документами,
що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям
необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої
реєстрації переглянути документи, які розміщені в віртуальній
кімнаті даних.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях від 11.12.2020 № 835.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-13-000003-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 595,58 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 797,79 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 797,79 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Цільове
призначення
02.01 – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою
Витяг з ДЗК про земельну ділянку
№ НВ-7406176072018 від 31.01.2018.
Інформація про зареєстроване право в
Державному земельному кадастрі відсутня. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна
зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,0455 га, строк
дії обмеження – безстроково

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні
третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за
призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу
України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна
ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю
об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта
за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації
покупцем права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію
див. посиланням: https://privatization.gov.ua/product/privatizationodnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-3/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті:
http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється 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.
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відомості
приватизації
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів;
Мінімальний крок аукц іон у – 1 % від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 433,26 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 216,63 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 216,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «Прозорро.Продажі» (адмініст
ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
одноквартирного житлового будинку з господарським
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2

Чернігівська
область,
Ріпкинський
район,
с. Вербичі,
вул. Перемоги, 2

Реєстраційний номер

Незавершене
будівництво
одноквартирного житлового будинку
з господарським блоком

2090641274244

Адреса
розташування

–
ОНБ

Назва

Загальна
площа (м2)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: ба
лансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 28 %, господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. Площа забудови – 83,5 м2.
Кладка стін будинку виконана на висоту близько 1 м над фундаментом. Поряд з будинком розташований господарський блок
із керамічної цегли. Площа забудови – 67,6 м2. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної
частини господарського блоку. Дах не змонтований. Будівельні
матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991.
Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно
трасі Е-95, доступ як з траси, так і ґрунтовою дорогою.
План будівлі: технічний паспорт.
Функціо
нальне Підстава виникнення
викорисправа власності
тання
Об’єкт не
введений
в експлуатацію, не
використовується

Витяг з Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності
№ 210865379 від
01.06.2020

Форма
власності
та власник
Державна;
Регіональ
не відділення
ФДМУ по
Київській,
Черкаській та
Чернігівській
областях

Адреса
розташування
Чернігівська
область,
Ріпкинський
район, с. Вербичі,
вул. Перемоги, 2

Площа
земельної
ділянки
(м2)
1612

Кадастровий
номер

Відомості про земельну ділянку

7424481000:01:001:0198

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 43 325,68 грн (сорок три тисячі триста
двадцять п’ять грн 68 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 662,84 грн (двадцять
одна тисяча шістсот шістдесят дві грн 84 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 21 662,84 грн (двадцять одна тисяча шістсот шістдесят дві грн 84 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 332,57 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 166,29 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 166,29 грн без
урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення
до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021).
Додаткові умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені
на проведення оцінки об’єкта, в сумі 3 630,00 грн (три тисячі
шістсот тридцять гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820
1720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ
у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного
об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the
SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ,
03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302,
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до
13.48.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел.(0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях від 09.12.2020 № 13/685.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;

Форма власності,
Цільове призначення підстава на право користування
земельною ділянкою
02.01 – для будівництва і обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Витяг з ДЗК про земельну
ділянку № НВ-7406260952018
від 14.02.2018. Інформація
про зареєстроване право
в Державному земельному
кадастрі відсутня. Відомості
про обмеження у використанні
земельної ділянки: не
зареєстровані

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні
третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за
призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу
України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна
ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю
об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта
за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації
покупцем права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію
див. посиланням: https://privatization.gov.ua/product/privatizationodnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-4/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті:
http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#7087.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 2021 року. Час
проведення аукціону встановлюється 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 67 307,46 грн (шістдесят сім тисяч триста
сім грн 46 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33 653,73 грн (тридцять
три тисячі шістсот п’ятдесят три грн 73 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 33 653,73 грн (тридцять три тисячі шістсот п’ятдесят три грн 73 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 730,75 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 365,38 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 365,38 грн без
урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення
до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021).
Додаткові умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на
проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 095,00 грн (чотири тисячі
дев’яносто п’ять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172
0343150003000140075, одержувач: Регіон альн е відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у
м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного
об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the
SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Місцез нах од ження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ,
03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів,
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302.
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 13.00 до
13.48.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях від 09.12.2020 № 13/685.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-29-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукц іон у – 1 % від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 673,07 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 336,54 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 336,54 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «Прозорро.Продажі» (адмініст
ратор).
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РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – адміністративних приміщень
загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська
область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська,
9, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 02362061
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративні
приміщення загальною площею 496,5 м2.
Місцезнаходження: 34600, Рівненська область м. Березне,
вул. Київська, 9.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у
Рівненській області, код ЄДРПОУ 02362061
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Адміністративні
приміщення
загальною площею 496,5 м2

34600, Рівненська область,
м. Березно,
вул. Київська, 9

Реєстраційний номер

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративна
будівля А-1, загальною площею 346,9 м2.
Місцезнаходження: Волинська область, м. Ківерці, вул. Незалежності, 18.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у
Волинській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: будівля побудована у 1960 році. Фундамент будівлі стрічковий бетонний, стіни дерев’яні, обкладені
цеглою, перегородки дерев’яні, утеплені, покрівля шиферна.
Мансардний поверх будівлі тривалий час не експлуатується,
відсутня система опалення, дерев’яне перекриття між першим
поверхом і мансардою перебуває у незадовільному стані, елементи тримальної системи схилового даху знаходяться в задовільному стані. З інженерного обладнання в адміністративній
будівлі наявні водопровід, каналізація, електроенергія, опалюється газовим котлом.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на
об’єкт зареєстровано на підставі Свідоцтва про право власності
на нерухоме майно, індексний номер: 4255658, виданого Реєстраційною службою Ківерцівського районного управління юстиції Волинської області від 01.06.2013. Згідно з витягом з Держав
ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності (індексний номер витягу 4255933 від 01.06.2013)
об’єкт малої приватизації зареєстрований за Головним управлінням статистики у Волинській області, реєстраційний номер
об’єкта 72696507218. Форма власності: державна.
Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,1086 га, наданій в постійне користування Головному управлінню статистики у Волинській області
на підставі Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою від 24.10.2012, серія ЯЯ № 031551; кадастровий номер: 0721810100:01:001:5105.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини:
1. Договір оренди державного нерухомого майна № 1332.
Орендар: ФОП Павлішина Н. М. Площа оренди – 68,4 м2. Місячна орендна плата – 2357,14 грн. Договір діє до 29.01.2023
включно.
2. Договір оренди державного нерухомого майна № 971.
Орендар ФГ «АЙ-ЕВ». Площа оренди – 13,8 м2. Місячна орендна
плата – 694,62 грн. Договір діє до 17.01.2022 включно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 20 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження 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 адміністративної будівлі А-1, загальною площею
346,9 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного та комунального майна.
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі
зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 890 021,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
445 010,50 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
445 010,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 89 002,10 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
44 501,05 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
44 501,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема, витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 2 800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок)
без ПДВ.

2231574456204

Функціо
нальне
використання

Підстава
виникнення
права
власності

Форма
власності
та власник

Приміщення
здаються в
оренду

Свідоцтво
про право
власності
№ 39375530

Державна;
Державна
служба статистики України

Назва

Адмініст
ративні
приміщення
загальною
площею
496,5 м2

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

Відомості про земельні ділянки

34600,
Рівненська
область,
м. Березно,
вул. Київська, 9

0,094

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення ФДМУ
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративної будівлі А-1, загальною площею
346,9 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ківерці,
вул. Незалежності, 18

Загальна
площа (м2)

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення
розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: 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: огляд об’єкта можна
здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до
17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону,
час роботи служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області РВ ФДМУ
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9,
тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00
до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна,
тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.
gov.ua. Лариса, тел. (0332) 78-56-70.
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
11 грудня 2020 року № 439.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 8 900,21 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 450,11 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
4 450,11 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

496,5

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Форма власності, підстава на право
користування
Кадастровий номер
Цільове призначення
земельною
земельної ділянки
земельної ділянки
ділянкою,
інформація
про обтяження
5620455101:01:002:0170 Для будівництва та об- Державна;
слуговування будівель інформація
органів державної
про обтяженвлади та місцевого
ня відсутня
самоврядування, для
обслуговування адмі
ністративної будівлі

Перелік майна, яке передане в оренду,
станом на 14 грудня 2020 року
№
з/п

Орендар

ОренНазва об’єкта дована
оренди
площа
(м2)

Цільове
призначення
оренди

Реквізити
договору
оренди та
термін
його дії

Орендна
плата за
1 грн на
місяць без
ПДВ (грн)

1 Управління праці
та соціального
захисту населення Березнівської
районної дер
жавної адмініст
рації

Частина приміщення на
другому поверсі

43,8

Для розміщення
офіса орендаря – резидента
країни

Договір
1 грн на рік
№ 202-2004
без ПДВ
від 01.07.2004
(із змінами)
терміном до
26.06.2022

2 Сарненський
місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Частина приміщення на
другому поверсі

33,3

З метою розміщення установи,
яка фінансується
з державного
бюджету

Договір
1 грн на рік
№ 1442-2016 без ПДВ
від 08.07.2016
(із змінами)
терміном до
08.06.2021

3 Державна установа «Центр
Пробації»

Нежитлове
приміщення
першого поверху (кімнати
№ 9,20,22,23)

33,3

З метою розміщення установи,
яка фінансується
з державного
бюджету

№ 1614-2018 1 грн на рік
від 16.07.2018 без ПДВ
дійсний до
16.06.2021

4 Адвокат Оніщук
Марія Адамівна

Нежитлове
приміщення
на другому
поверсі адмінбудівлі

11,0 З метою прова- № 1716-2019 593,26 грн
дження діяльнос- від 06.09.2019 (базовий
ті у сфері права дійсний до
місяць роз04.09.2022
рахунку –
липень
2019 року)

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 25 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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
аукц іон і 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 електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський
район, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Рівненський області, код
ЄДРПОУ 02362061, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (із змінами).
Покупець адміністративних приміщень загальною площею
496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район,
м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ
02362061, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2578,02 грн (дві тисячі п’ятсот сімдесят
вісім гривень 02 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1289,01 грн (одна
тисяча двісті вісімдесят дев’ять гривень 01 копійка) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1289,01 грн (одна
тисяча двісті вісімдесят дев’ять гривень 01 копійка) (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 257,80 грн (двісті п’ятдесят сім гривень
82 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 128,90 грн (сто двадцять вісім гривень 90 коп.) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 128,90 грн (сто двадцять вісім гривень 90 коп.) (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 відсотка мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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 придбані адміністративні приміщення
загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська область,
Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9)
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відомості
приватизації

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Держказначейська 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 рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR.
RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних 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. Телефон (0362) 63-58-19, e-mail:
rivne@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок (0362) 63-58-19.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації – адміністративних приміщень загальною площею
496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район,
м. Березне, вул. Київська, 9, наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях від 15.12.2020 № 687.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі ID: UA-AR-P-2020-10-28-000002-1.
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 – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 25,78 грн
(двадцять п’ять гривень 78 копійок);
аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аук
ціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 12,89 грн (дванадцять гривень 89 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) – 12,89 грн (дванадцять
гривень 89 копійок).
Місце проведення аукц іон у: аукц іон буде проведений в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 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 Рівненській та Житомирській областях
про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будівлі дільничної
лікарні ветеринарної медицини загальною площею
148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В»,
гаража літ. «Г», уборної літ. «У»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 148,8 м2, сарай літ. «Б», конюшня
літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У».
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н,
с. Чайківка, вул. Зарічка, 21.
Назва балансоутримувача: Радомишльська районна державна
лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини – одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 148,8 м2, фундамент бутовий, стіни цегляні, дах – азбофанера, інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне
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опалення; сарай літ. «Б» загальною площею 71,8
– одноповерхова будівля, фундамент бутовий, стіни – шлакоблок,
покрівля – азбофанера; конюшня літ. «В» загальною площею
22,9 м2 – фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля –
азбофанера; гараж літ. «Г» загальною площею 24,7 м2 – фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера та
уборна літ. «У» загальною площею 4,0 м2 – фундамент бутовий,
стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера. Рік введення в експлуатацію – 1984. Об’єкт розташований в центрі населеного
пункту, на відстані 16 км від районного центру. За призначенням не використовується, стан задовільний, поруч проходить
дорога з твердим покриттям.
Право державної власності зареєстровано в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний
номер витягу 144564366.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на
земельній ділянці площею 0,2799 га, яка перебуває у постійному користуванні Радомишльської районної державної лікарні
ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного
користування серія ЯЯ № 073139 від 06.10.2011.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В»,
гаража літ. «Г», уборної літ. «У» 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 будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В»,
гаража літ. «Г», уборної літ. «У» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206353,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 103176,50 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 103176,50 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20635,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10317,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 10317,65 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу:
покупець будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В»,
гаража літ. «Г», уборної літ. «У» зобов’язаний відшкодувати регіо
нальному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в
розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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:
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.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0412) 420-416, е-mail: ztfdmu@gmail.com. Відповідальна
особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. 16 липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відді-

лення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 14.12.2020 № 738.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2063,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1031,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1031,77 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – будівлі харчоблоку за адресою:
м. Київ, вул. Волинська, 66а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
будівля харчоблоку.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Волинська, 66а.
Балансоутримувач – відсутній.
Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву.
Відомості про об’єкт.
Об’єкт незавершеного будівництва – будівля харчоблоку за
адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Об’єкт знаходиться в
Солом’янському районі м. Києва та розташований в глибині території колишньої лікарні аеропорту «Київ».
Площа забудови – 517,70 м2. Будівля каркасна, триповерхова з мансардою, яка з’єднується з будівлею лікарні переходом. Відстань від будівлі харчоблоку до центру міста (Головпоштамту – 7 км, до залізничного вокзалу – 5 км, до центрального
автовокзалу – 6 км, до аеропорту «Жуляни» – 1 км, річкового
порту – 9 км).
За даними технічного паспорта розміри будівлі харчоблоку,
літ. М, становлять 31,49х16,48 метрів при висоті 13,48 метрів.
Згідно з експлікацією загальна площа 1-го поверху – 429,1 м2,
2-го поверху – 459,0 м2, 3-го поверху – 469,9 м2, мансардного
поверху – 429,7 м2, надбудови – 33,3 м2.
Загальна площа будівлі літ. «М» становить 1821,0 м2, при цьому основна площа – 1078,1 м2, допоміжна – 742,9 м2, загальний
будівельний об’єм – 6979 м3.
Ступінь готовності об’єкта незавершеного будівництва –
50 %.
Відповідно до звіту про оцінку майна основні будівельні роботи на об’єкті незавершеного будівництва проводилися наприкінці 1980 – 1990 рр., у 2008 році була проведена додаткова
реконструкція.
Інженерне обладнання: водопостачання, опалення, каналізація, електропостачання, вентиляція відсутні.
Фундаменти – тріщини, вивітрювання розчину, сліди вогкості
на поверхні стін. Знос – 5 %.
Стіни та перегородки – часткове руйнування цегли, сліди вологи на поверхні стін. Знос – 10 %.
Перекриття – окремі тріщини в розтягнутій зоні, незначне
місцеве зволоження, поверхневі відколи в розтягнутій зоні.
Знос – 10 %.
Підлога – відколи, тріщини і сильне жолоблення місцями
бетонної підлоги, в окремих місцях; пошкодження основи.
Знос – 10 %.
Покрівля – послаблення кріплення окремих листів. Знос –
5 %.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
20 січня 2021 року.
Час проведення аукц іон у встановлюється електронн ою
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі
змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку 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 незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку, м. Київ, вул. Волинська, 66а повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 10 359 280,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 179 640,00 грн без
ПДВ;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5 179 640,00 грн
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукц іон у з умовами – 1 035 928,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 517 964,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 517 964,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 24.11.2020) на рахунок органу приватизації, який буде
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 11 000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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 м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 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 адресою: 01010, м. Київ, вул. Волинська, 66а, (044) 281-00-35, відповідальна особа: Холодило
Олена Василівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефон для довідок (044) 281-00-35.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
(одна кімната) на першому поверсі будівлі під літ. «А» площею 37,99 м2 за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
що перебуває на балансі Регіонального відділення ФДМУ по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Запланована дата оцінки: 31.12.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця,
не повинна перевищувати 4,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається у запечатаному кон
верті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в
якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях).
Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в
додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на роз
гляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер
жавною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про
підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з
метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також
вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його
до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо
нального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з
дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті
№ 310 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для продовження договору оренди державного
майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень третього поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею
439,40 м2.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Черкаській області.
Дата оцінки: 31 грудня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, із змінами (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна 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».
Претендентам потрібно подати до Управління забез
печення реалізації повноважень у Черкаській області кон
курсну 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 По
ложення, 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 ФДМУ від 13.08.2020 № 10-5916222 Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2020 року та
згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції,
що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за
групами об’єктів:

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 м. Києву від
04.12.2020 № 1109.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-07-000002-1.
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 – 103 592,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 796,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 51 796,40 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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 зазначити 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 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв: 31.12.2020 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 06.01.2021 об 11.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-21.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: окреме майно – лабораторія ветеринарної медицини під літ. А-1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Ямпільський
район, смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 5 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремо розташована будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – лабораторія ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Кролевецький
район, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 9 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 6 об. – 0,00 грн., огорожа № 1, 2, 3 – 7935,70 грн.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремо розташована будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – приміщення колишньої стоматполіклініки.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Охтирка,
вул. Київська, 96.
Балансоутримувач: НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремо розташована будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
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 4. Назва об’єкта: окреме майно – адмінбудівля під літ.
«А-1».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, смт Ямпіль,
вул. Заводська, 10, приміщення 51.
Бал анс оу тр имувач: Північно-східний офіс Держа удит
служби.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.11.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 од.
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії
документи, які повинні відповідати вимогам Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від
16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах
таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за формами, встановленими в додатках 3 – 5 до
Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом держав
ного майна України, від 13.08.2020 № 10-59-16222.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не
будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій,
ІТ підтримки, та документального забезпечення Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 06.01.2021 включно.
 Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській
областях 14.01.2021 о 10.00 за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
будівля насосної станції другого підйому «Р-1» площею
145,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив
невід’ємні поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля трансформаторної підстанції «Т-1» площею 125,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив
невід’ємні поліпшення.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 шт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ,
ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
 Конкурс відбудеться в Регіон альн ому відділенні
Фонду держ авн ого майна України по Рівненській та
Житомирській областях о 9.00 через 14 днів після
публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного
підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 19.11.2020
1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської
служби України (ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1 загальною площею 371,6 м2, будівля літ. Б-1
загальною площею 163,7 м2, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж
літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2, забор
№ 3, № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Театральна, 33.
Балансоутримувач: Царичанський районний відділ Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 08671403).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 29,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7, гараж 1.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської
служби України (ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
4. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 21,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ, вул. Яцковського Сергія, гараж Г3.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської
служби України (ЄДРПОУ 40477689).

№ 64 (1344)

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2020.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – нежитлова будівля літ. А, загальною площею 387,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2020.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 20.

8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Балансоутримувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код за ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею
164,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 4400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 20.
10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею
246,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 4000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 20.
11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами
літ. Б, загальною площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С;
вбиральня літ. У.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 4400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 20.
12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(гараж) літ. Д, загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(склад) літ. В, загальною площею 82,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – комплекс будівель загальною площею 492,5 м2 (у тому
числі адмінбудинок літ. «А», котельня літ. «Б», сарай літ. «В»,
вбиральня літ. «Г»).
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління –
Державна служба статистики України).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
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.:
4 об’єкта.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 0,0 (нуль) грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,2064.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): –.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 4650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – комплекс будівель загальною площею 269,3 м2 (у тому
числі адмінбудинок літ. «А», сарай-склад літ. «Б», вбиральня літ.
«В», огорожа літ. «N»).
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління –
Державна служба статистики України).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Петрівський район, смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40.
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.: 4
об’єкта.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 0,0 (нуль) грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,1383.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): смт Петрове, вул. Паркова (Кірова), 40.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): –.
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01
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Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 4650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 25.11.2020
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом
продажу на аукціоні):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: об’єкт малої
приватизації – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Чернігівська область,
м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 15б (вартість робіт з
оцінки – 4100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу, розташованого за адресою: Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна,
80б (вартість робіт з оцінки – 4040 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності від 02.12.2020
Окреме майно – приміщення контори площею 180,3 м2 (будівля літ. «Б-1») за адресою: 79019, м. Львів, вул. Лемківська,
9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. (заявлений оцінювач: Савицький Дмитро Кирилович).
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2496,00 грн
без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
Управлінні забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єктів малої
приватизації з метою визначення стартової ціни
для продажу на аукціоні, що відбувся 26.11.2020
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт малої приватизації: комплекс
нежитлових будівель – автозаправочна станція № 2 за адресою:
Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка,
вул. Індустріальна, 2. Вартість робіт – 6000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт малої приватизації: нежитлові приміщення та споруди (комплекс), що перебувають на балансі Причорноморського державного регіо
нального геологічного підприємства, за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район, с. Весняне, вул. Очаківська, 1а.
Вартість робіт – 5900 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 6 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єкта малої
приватизації (ЄМК) з метою визначення стартової ціни
для продажу на аукціоні з умовами, що відбувся 07.12.2020
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт малої приватизації – єдиний майновий
комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук
України» (код за ЄДРПОУ 05410381) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 197. Вартість робіт – 49000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 14 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 03.12.2020
1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину, літ. А-1, загальною
площею 49,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Снігова, 9д.
Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств»
(ЄДРПОУ 01373246).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля медпункту № 68 загальною
площею 102,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5.
Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств»
(ЄДРПОУ 01373246).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.

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

Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
майна об’єктів оренди, що відбулися 26.11.2020
Переможцями конкурсів визнано:
1) фізичну особу – підприємця – ФОП Педченко А. М. на проведення оцінки державного майна:
об’єкта незавершеного будівництва – корпусу по виробництву
побутових газових плит за адресою: Сумська область, Ямпільський
район, смт Свеса, вул. Заводська, 1, балансоутримувач – відсутній.
Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 5500,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
окремого майна – магазину-їдальні за адресою: Сумська
область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське,
вул. Тетяни Горєлової, 77, балансоутримувач – відсутній. Мета
оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 6000,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – ПП Експертно-оціночну фірму «АПЕКС»
на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – будівель та споруд Охтирської партії з геофізичних досліджень свердловин за адресою: Сумська область,
м. Охтирка, вул. Олександра Твердохлібова, 2, що обліковуються
на балансі Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням
у свердловинах ДГП «Укргеофізика». Мета оцінки – продаж на
аукціоні. Вартість виконаних робіт – 17500,00 грн, строк вико-

прийнято рішення
про приватизацію
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
15.12.2020 № 1310 прийнято рішення про приватизацію дер
жавного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал», код за
ЄДРПОУ 33323245, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, що становить
89 932 000 штук акцій, номінальною вартістю 1,00 грн на загальну
суму 89 932 000,00 грн АТ «Вінницький завод «Кристал».
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 22.12.2020
№ 1357 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Гайсинський
спиртовий завод», код за ЄДРПОУ 05459105, за адресою: 23700,
Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 28.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
17.12.2020 № 852 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будівлі свинарника загальною площею 688,9 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари,
вул. Янченка Дмитра, 2, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу КСП «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 00448737);
припинено; правонаступник ТОВ – «Нова Україна» (код ЄДРПОУ
32831851), орган управління – Регіональне відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 14.12.2020
№ 1393 прийнято рішення про приватизацію «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташованого за адресою: Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, пров. Тірас, 3.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 16.12.2020
№ 1424 прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український метрологічний науково-впроваджувальний центр «Зерноприлад» (код
за ЄДРПОУ 13874060) за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського,
15 шляхом продажу на аукціоні.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 15.12.2020 № 02505 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража під літ.
«Б» загальною площею 27,6 м2 та оглядової ями під літ. «В» за
адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок
39-А, гараж 12, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629),
орган управління – Державна служба статистики України (код
за ЄДРПОУ 37507880).

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ПП «Компанія «Аполлон»,

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