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Управління малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Окреме майно – приміщення другого поверху адміністративно-побутового корпусу
літ. «Б», № 13, 14, 18, загальною площею 61,6 м2, які розташовані за адресою: Вінницька
обл., Вінницький р-н (колишній Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 31, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні без
умов. Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВН ЛІМІТЕД».
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 352 157,96 грн (триста п’ятдесят дві тисячі сто п’ятдесят сім грн 96 коп.), у тому числі ПДВ – 58 692,99 грн (п’ятдесят вісім
тисяч шістсот дев’яносто дві грн 99 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудівля загальною площею 279,3 м2;склад ПММ загальною площею 48,2 м2; гараж
загальною площею 335,9 м2; будівля складу для сипучих матеріалів загальною площею
86,1 м2; будівля складу для сипучих матеріалів загальною площею 24,2 м2; будівля
сараю загальною площею 6,2 м2; будівля вбиральні загальною площею 4,1 м2; благоустрій; доріжка; під’їзна дорога; теплотраса, що знаходиться за адресою: Хмельницька
обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 69а та обліковується на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянином України Корольчуком Антоном Олександровичем, ідентифікаційний
номер облікової картки платника податків 2880204718, який переміг в електронному
аукціоні без умов, що відбувся 24.09.2021.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 264 001,20 грн (двісті шістдесят чотири тисячі одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 44 000,20 грн (сорок чотири тисячі грн
20 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 158,8 м2 у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л, що розташований за
адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Олександрівка, вул. Добрянська,
2а та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), приватизовано шляхом викупу фізичною особою
Хомишиним Романом Михайловичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з
умовами. Ціна продажу – 121 800,00 грн (сто двадцять одна тисяча вісімсот грн 00 коп.),
у т. ч. ПДВ – 20 300,00 грн (двадцять тисяч триста грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ФОРОСТ» (код за ЄДРПОУ 44015723) договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2, загальною площею
1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 187б, що перебуває
на балансі ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Ціна продажу об’єкта – 2 102 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 350 400,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення площею 158,9 м2 за адресою: м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4. Приватизовано шляхом викупу Товариством з
обмеженою відповідальністю «АЛТЕЯ» (код за ЄДРПОУ 22406524).
Ціна продажу – 929564,40 грн, у тому числі ПДВ – 154 927,40 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – Окреме майно Караванського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (380268) Адміністративновиробнича будівля «А-2» (заг. площа 4072,9 м. кв.); (380631) Компресорна «Б-1» (заг.

площа 51,7 м. кв.); (380632) Насосна «В-1» (заг.площа 42,4 м. кв.); (380213) Прохідна і
матеріальний склад «Г-1» (заг. площа 134,2 м. кв.); (380512) Пождепо «Д-1» та кіоск
«Д1-1» (заг. площа 99,8 м. кв.); (380451) Будинок для приїзджих «Е-1» (заг. площа 110,4
м. кв.); (380519) Вагова «Ж-1» (заг. площа 58,0 м. кв.); (380214) Матеріальний склад
«З-1» (заг. площа 356,4 м. кв.); (380212) Склад для фарб «И-1» (заг. площа 19,4 м. кв.);
(380437) Телятник з прибудовою «К-1» (заг. площа 473,4 м. кв.); (380216) Склад «К1-1»
(заг. площа 177,8 м. кв.); (380215) Склад «Л-1» (заг. площа 252,9 м. кв.); (380436) Телятник з прибудовою «М-1» (заг. площа 421,7 м. кв.); (380518) Гараж «Н-1» (заг. площа 287,3
м. кв.); (380590) Кислотний цех «О-1» (заг. Площа 264,3 м. кв.); (380630) Дизельня «П-1»
(заг. площа 120,3 м. кв.); (380642) Трансформаторна підстанція «Р-1» (заг. площа 64,1
м. кв.); (380466) Спиртосховище «С-1», «С1-2» (заг. площа 636,2 м. кв.); (380129) Котельня «Т-1» приміщення ГРУ «Т1-2» (заг. площа 731,5 м. кв.); (380240) Механічні майстерні «У-1» (заг. площа 272,1 м. кв.); (380564) Вуглекислотний цех «Ф-1» (заг. площа
305,2 м. кв.); (380697) Матеріальний склад «Х-1» (заг. площа 67,2 м. кв.); (380368) артсвердловина «Ц3-1» (заг. площа 3,9 м. кв.); (501824) Спиртосховище (заг. площа 76,1
м. кв.); (380597) Будівля вагової (заг. площа 34,2 м. кв.); (380599) Зерносховище (заг.
площа 1780,0 м. кв.); (501834) Будівля для ж/д вагів (заг. площа 26,6 м. кв.); (380598)
Будівля для мірників (заг.площа 31,1 м.кв.); (501835) Будівля котельні (заг. площа 33,4
м. кв.); (380602) Силос для зерна № 1 (заг. площа 33,2 м. кв.); (380603) Силос для зерна № 2 (заг. площа 33,2 м. кв.); (380600) Підїздна площадка (заг.площа 420,0 м.кв.);
(380121) Нежитлова будівля /клуб/ (заг. площа 489,6 м. кв.); (380003) Накопичувач для
утилізації барди № 3; (380004) Накопичувач для утилізації барди № 2; (380005) Накопичувач для барди №1; (380006) Трубопровод для барды; (380015) Чан для барди № 2;
(380016) Чан для барди з робоч. місцем; (380127) Диспетчерська (кіоск); (380128) Диспетчерська (кіоск); (380130) Паропровод; (380131) Труба кирпична Н=35м; (380132)
Трубопровод с хим. вод.; (380137) Деаэрационная; (380142) Ємкість для мазути; (380143)
Ємкість для соляного розчину; (380217) Паропровод; (380222) емкость сбора отхода
перегонки МА; (380233) Сухотруб к матер. складу; (380266) Водопровод производства;
(380267) Воздуховоды 110 м2; (380269) Навіс під У 15 УГАР; (380270) Паропровод производства; (380271) Трубопровод технологический; (380289) Емкость бродильная;
(380290) Емкость бродильная; (380291) Емкость бродильная; (380292) Емкость бродильная; (380293) Емкость бродильная; (380294) Емкость бродильная; (380295) Емкость
бродильная; (380296) Емкость бродильная; (380297) Емкость бродильная; (380298)
Емкость бродильная; (380299) Емкость слабоград.жидкости; (380300) Емкость станд.
сив. масла Q-100 дал; (380306) Колонна окончательной очистки; (380329) Приемная
емкость серной кислоты; (380330) Приймальна ємкість для формаліну; (380331) Приемная емкость эфирн – Q 890 дал; (380332) Промежут.ем д/сив.масла Q – 60 дал;
(380333) Расходная емкость серной кислоты; (380337) Спиртоприемная емкость (4200
дал); (380340) Тамбуршлюзы в гл. корпусе; (380353) Чан бродильный № 1; (380354) Чан
бродильный № 4; (380355) Чан бродильный № 2; (380356) Чан бродильный № 3; (380433)
Навіс для сіна № 1; (380434) Навіс для сіна № 2; (380435) Навіс для сіна № 3; (380448)
Сухотруб к сенохранил.; (380465) Диспетчерська (кіоск); (380467) Резервуар для эфиров
№ 3 (7135,0 дал); (380468) Емкость слабоград. жидк.; (380478) Резервуар для ефірів
№ 1 (4968,0 дал); (380479) Резервуар для сивушного масла № 6 (3163,0 дал); (380480)
Резервуар для спирта № 2 (4926,0 дал); (380481) Резервуар для спирта № 4 (21528,5 );
(380482) Резервуар для спирта № 5 (21414,0 дал); (380483) Резервуар для спирта № 7
(18617,0 дал); (380484) Сухотруб к спиртохран.; (380502) Заборная секція; (380503) Заборная секція; (380504) Заборная секція; (380505) Заборная секція; (380506) Заборная
секція; (380507) Заборная секція; (380508) Ограждение стойки и сетки металлические;
(380509) Ограждение, фундаменты и стены кирпичные; (380510) Панельное ж/б ограждение и ж/б столбы 51; (380513) Секция заборная метал. (Зшт); (380514) Секция заборная металлическая; (380529) Приемный бункер мазута; (380530) Резервуар для
мазута № 1; (380531) Резервуар для мазута № 2; (380533) Сухотруб к гаражу; (380560)
Вентиляционная система; (380561) Водопровод к углекислоте; (380562) Паропровод;
(380563) Трубопровод подачи СО2; (380568) Ємність для технічної води; (380587) Водопровод; (380588) Бардопровід № 1; (380589) Трубопровод подачи СО2; (380593) Емкость
20 м3; (380601) Резервуар для спирту № 2; (380604) Трубопровод для спирту; (380605)
Трубопровод для тушения силосов; (380628) Воздушная линия электропередач (1984);
(380629) Воздушная линия электропередач (1985); (500271) Відстійник для барди № 4
(проект. докум.); (501934) Панельне огородження експедиції; (501935) Пожарна ємкість
для води 60 м3; (501936) Приймальна ємкість для мазута; (501937) Резервуар для мазута з насосом і ел. Двигуном; (501938) Резервуар для спирту № 1; (501939) Трубопровід для пеногасін. Спирту; (501940) Елеватор зерновий з електродвигуном; (11) Автомобіль LEXUS GS 350 (АІ 2500 EX); (15) Автомобіль Volvo S 80 (АB 5502 AА); (380535) А/м
ГАЗ-2705; Газель; (380536) А/м ЗИЛ ММЗ-554 М АХ0513 КХ; (380537) А/м ЗИЛ-130;
(380538) А/м ЗИЛ-ММЗ-554 М АХ 7640СВ; (380539) Автокран МАЗ 5337; (380540) Автомобиль ВАЗ-21213-110-00; (380541) Автомобиль Газ 3110-406 «Волга»; (380542) Автомобіль MERSEDES- BENZ ВО 3761 АТ; (380543) Автосамосвал КАМАЗ-55102С; (380545)
Волга ГАЗ- 2410; (380546) КАМАЗ-с ідловий тягач; (380553) Трактор МТЗ-80 (02.83);
(380554) Трактор МТЗ-82 (02.83); (380555) Трактор Т-150; (380556) Трактор Т-16М
(12.92); (380544) Бульдозер ДТ-75 (1992); (380548) Напівпричіп цистерна FAUVETGIRE
ВО 5143 ХХ; (380549) Прицеп (П/прицеп) КАМАЗ 5410 ОДАЗ; (380550) Прицеп к а/м
КАМАЗ (Автоцистерна); (380551) Прицеп НЕФАЗ-8560-12-02; (380552) Прицеп
тракторный 2 ПТС-4; (380557) Тракторный погрузчик ТЛ-3А гусеничный; (380558)
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Экскаватор МТЗ 82 05217 АХ; (380001) Колонна экстрак.ректифик.; (380002) теплообменник к десорберу 600;
(380007) Насос ГНОМ 40-25 з ел. дв. 5,5/3000 чугун; (380008) Насос дренажний погружний, ГНОМ 40/25, ел.
дв. 5,5 кВ; (380009) Насос КН-80-15 кВт; (380010) Насос трехплунжерный; (380011) Насос Х45/31 Д; (380012)
Насос Х45/31Д; (380013) Насос Х50/50НЖ с дв. 18,5кВт; (380014) Хим. насос Х25/31К; (380017) Cистемний
блок; (380018) БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF232w; (380019) Компьютер; (380020) Компьютер № 1; (380021)
Компьютер № 2; (380022) Копир.аппарат Canon IR 2016; (380023) Монитор; (380024) Монитор; (380025) Монитор; (380026) Монитор; (380027) Принтер НР 2015d СВ 367А ориг.; (380028) Системний блок IT-Block;
(380030) Системный блок; (380031) Системный блок; (380032) Системный блок; (380034) Кондиционер;
(380035) Кондиционер LG S07LHP; (380036) Кондиционер LG S-09LH; (380037) Кондиционер LG S-18LHP;
(380038) Лічильник банкнот PRO 40U; (380048) Монитор; (380049) Системный блок; (380050) Кондиционер;
(380051) Монитор; (380052) Процессор AMD Sempron LE-1200 с комплектуючими; (380055) Кондиционер LG
S-18LHP; (380058) Компьютер «Альтаир»; (380060) Принтер Samsung ML-1750; (380061) Пульт отображения
информации гл. технолога; (380062) Кондиционер; (380063) Домофон; (380064) Монитор 17 TFT; (380067)
Компьютер «Альтаир»; (380068) Кондиционер; (380076) Монитор Samsung 2223NW 22»; (380077) Процессор
AMD ATHLON 64Х25200 с комплектуючими; (380078) Кондиционер; (380086) Кондиционер LG С07LHW; (380087)
Электрический нагреватель GPH 9; (380088) Монитор; (380089) Монитор; (380090) Системный блок; (380091)
Кондиционер LG С07LH; (380095) Автоматика БРА; (380096) АСУ (380097) АСУ варки; (380098) АСУ котельной;
(380099) Блок осушки воздуха/компрессор/; (380100) Клапан МИМ-80; (380101) Клапан МИМ-80; (380102)
Пульт компресорної установки; (380104) Одноплатный промышл. Комп’ютер; (380107) ЦАТС «Протон»ТУУ;
(380108) Кондиционер CHIGO; (380111) Преобразователь расхода жидкости; (380113) Расходомер (ротаметр)
Н 250/RR/DN25/PN40/E SK; (380114) Расходомер счетчик жидкости ВР1; (380115) Расходомер/ротаметр
Н250 RR M9/ESK; (380116) Регулятор оборотов эл/двигат электронный FR-E540-; (380117) Регулятор оборотов эл/двигат электронный FR-F740-; (380119) Щит КИП в бродильном; (380120) Щит КИП в варочном;
(380124) Кондиционер LG S-36LHP; (380133) Вентилятор ВД; (380134) Вентилятор ВДН-11-2; (380135) ГРП;
(380136) Деаэратор безкол.; (380139) Дымосос ДН № 12 с эл. д. 55 квт/1000 об/м; (380140) Дымосос ДН№ 11
с эл.д.55 квт 1500 об/м; (380141) Емкость для горячей воды; (380145) Компрессор РМ-3142,00 (100/700);
(380146) Котел ДКВР 20/13; (380147) Котел паровой Шухова; (380148) Моечная машина высокого давления;
(380149) Насос 3М 40-200/7,5; (380150) Насос 3М 40-200/7.5; (380152) Насос винтовой для мазута; (380154)
Насос мазутный НШ; (380156) Насос Х8/18Е с двигателем; (380157) Насос ЦНС(Г) 38-198; (380158) Насос
ЦНСГ 38х220; (380159) Насосний агрегат ЦНСГ 38-220 з е. д.; (380160) Пальник газовий (2 шт); (380161) Паровой котел ДКВР-10/13; (380162) Преобразователь частоты 45кВт; (380168) Сепаратор непрерывной продувки; (380169) Фильтр механический; (380170) Фильтр механический; (380171) Фильтр натрий-катионитовый;
(380172) Фильтр натрий-катионитовый; (380173) Фильтр натрий-катионитовый; (380174) Шкаф электрический;
(380175) Экономайзер к котлу ДКВР 20/13; (380176) Экономайзер ЭБ-1-300; (380177) Экономайзер ЭП-1-236
к котлу ДКВР 10/13; (380178) Электронасосный агрегат ЦНСк2/250(дв11/кВт ВЗИ); (380179) Электротельфер;
(380180) Электротельфер (1974); (380181) РДГ-80 ВМ; (380182) Счетчик газа ЛТ-К-150-650-063; (380183)
БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF232w; (380184) Весы электрич. AXIS A-500; (380185) Весы электрич. AXIS AD50; (380186) Газ.Хроматограф»Кристалл-2000М»; (380187) Генератор водорода «Hydrogen»6л/ч 1,4 атм;
(380188) Источ. бесп. питания Eaton NV 1400H; (380189) Кодиціонер leberg LBU-LOK13; (380190) Монитор LG
W1943SE-PF; (380191) Шафа сушильна СЕШ-ЗМ У; (380192) Шкаф вытяжной; (380195) Весы лаборат.2кл точн.
Ohaus AR 0640 nc ковпаком; (380197) Дистилятор ДЭ-25; (380199) Кондиционер; (380200) Кондиционер;
(380202) Кондиционер; (380210) Холодильник Стинол 232 Q; (380211) Электрофотокалориметр КФК-3; (380218)
Ваккум-насос ВВН; (380219) Ваккум-сборник дистиллята; (380220) Вентилятор ВР-12-26-5; (380221) влагоотделитель; (380223) Куб перегонный; (380225) насос 3 К6 водяной (2 шт); (380226) насос дистиллята ВКС (2
шт); (380227) Насос Х-45/31 No 1; (380228) Насос Х-45/31 No 2; (380229) Насос Х-45/31 No 3; (380230) Насос
Х-45/31 No 5; (380231) Принтер лазерный HP 6L; (380232) сборник конденсата; (380234) Теплообменник
пластинчатый ПРО-5-31; (380235) Теплообменник пластинчатый ПРО-5-31; (380242) Агрегат сварочный ВДУ504 (1984); (380243) Вальцевый станок No 1; (380244) Вальцевый станокNo 2; (380245) Кузнечно-прессовое
оборудование; (380249) Оборудование «Крот-1»; (380250) Рабочее место сварщика; (380251) Сварочный
выпрямитель ВД-131; (380252) Сварочный выпрямитель ВД-306 Д; (380253) Станок вертикально-сверлильный;
(380254) Станок заточный для инструм.; (380255) Станок наждачный; (380256) Станок токарно-винторезный;
(380257) Станок токарно-винторезный; (380258) Станок фрезерно-консольный; (380260) Токарный станок;
(380261) Установка «Буран» в комплекте; (380262) Установка УДГУ-251 АС/ДС; (380265) Электротельфер 7т
15 кВ; (380272) Аппарат чистой культуры; (380273) Бак горячей воды; (380274) Бак холодной воды; (380275)
Бражной сборник; (380276) Варочная колона; (380277) Вентилятор No 6 приточ.вентиляции брод от; (380278)
Вентилятор No 7 вытяж.бр.отд.; (380279) Вентилятор No 8 ЦВ 18 варочн. Отд; (380281) Гостропарова головка;
(380282) Дефлегматор; (380283) Дисмембратор с электродвигателем; (380284) Дробилка вертик. Молотковая; (380285) Дрожжанка с рубашкой; (380286) Дрожжанка с рубашкой; (380287) Дрожжанка с рубашкой;
(380288) Дрожжанка с рубашкой; (380303) Кипятильник 400Вт; (380304) Кипятильник РК; (380305) Колонна
концентр.примесей Q-600 мм; (380307) Конденсатор А-10 кв.м.; (380308) Конденсатор вароч.отдел.; (380309)
Контрольный снаряд ВК-2 No356; (380310) Контрольный снаряд ВК-2 No358; (380311) Контрольный снаряд
КС; (380312) Мерник No 12 эфирн. Q-73.32 дал.; (380313) Мерник No 6 сив.масло Q-74,89 дал; (380314) Мерник No10 спирт; (380315) Мерник No11 спирт; (380316) Мерник спиртовой No 9 Q -74,75 дал; (380317) Монитор 17» Samsung 730 BF TFT; (380318) Монитор 17» Samsung 730 BF TFT; (380319) Монитор 19» Samsung 930
BF TFT; (380320) Насос 2 /SEYK /32/002 лютера; (380321) Насос 2К -6 для мойки вар.обор.; (380322) Насос 3
кВт для перекачки спирта; (380323) Насос АСВН-80; (380324) Насос ВС-80,00,000,-02; (380325) Насос для
мойки обор.(Картер); (380326) Новый БРА; (380328) Приемн. ем. нестанд.сив/масла Q 160 дал; (380334) Смеситель; (380335) Спиральный теплообменник 55 м2; (380336) Спиртоловушка; (380338) Спиртоприемник
(2093,0 дал); (380339) Станция ПКС-3,5А переносная; (380342) Термопоточна установка; (380343)
Трехколонный брагоректиф. аппарат (ГДР); (380344) Фасадная вывеска; (380345) Ферментатор; (380346)
Ферментатор; (380347) Ферментатор брод.отделения; (380348) Холодильник F-16 м2; (380350) Царга колонны
двойного кипячения Ф1600; (380351) Циклон ЛИОТ%; (380352) Циклоны подработ.отделения; (380357) Чересной бачек мерников; (380358) Электродвигатель 75/3000 4АМ250S2 1081; (380359) Эмульгатор Q -100
дал; (380360) Кипятильник S-27,5 кв.м; (380361) Кондиционер Carrier; (380362) Кондиционер Idea ISR24HR;
(380363) Кондиционер LG S09LHP; (380364) Кондиционер LG S-18LHP; (380366) Артезианская скважина No1;
(380367) Артезианская скважина No2; (380371) Агрегат непрерывной раз варки; (380372) Аппарат дображивания; (380373) Бункер приемки зерна; (380374) Бункер приемки прямоугольный; (380375) Выдерживательпаросепаратор; (380376) Дробарка молоткова А1-ДМ2Р-110М; (380377) Дробилка No1; (380378) Дробилка
Д3 ДДМ No 4; (380379) Дробилка ДДМ No2; (380380) Дробилка ДДМ No3; (380381) Компрессор ВУЗ/8 No 2;
(380382) Компрессор С07; (380383) Мотор редуктор ЗМП50-35,5-320; (380384) Мотор-редуктор на сборнике;
(380385) Насос 3-х плунжерный для подачи бражки; (380386) Насос 3-х плунжерный для подачи массы; (380387)
Насос 3-х плунжерный для подачи сусла; (380389) Насос ВВН 6/0,4 без двиг; (380390) Насос ВВН-12 в сборе
с ел. Двигателем; (380391) Насос вертикальний CV 20-14T; (380392) Насос Д 320-50А 55кВт; (380393) Насос
К160-30; (380394) Насос КМ 30/30 нж с дв. 5,5 кВт; (380395) Насос КМ 80-50-200 (бражка дублер); (380396)
Насос КМ50/50 раб.кол.НЖ (для бражки); (380397) Насос КМ50/50 раб.кол.НЖ (сусла); (380398) НасосКМ50/50
раб.кол.НЖ с ел.дв.15кВт/3000об.; (380399) Насос КМ50/50 раб.кол.НЖ с ел.дв.15кВт; (380400) Насос
консольный К-20/30; (380401) Насос СД 50/10 выкачки дрожей; (380402) Насос СД-160х45; (380403) Насос
СД-160х45; (380404) Насос Х20/30нж с двиг; (380405) Насос Х45/31Д; (380406) Насос Х-45/31Д (1985); (380407)
Насос центробежный GT DG-55; (380408) Насос ЦСНГ 30/165 мойки чанов; (380409) Насос ЭЦВ -6-10-110;
(380410) Насос ЭЦВ 6-10-140; (380411) Насос ЭЦВ 6-10-140; (380412) Насосная станция; (380413) Насосний
агрегат К65-50-160 з ел.дв; (380414) Осахариватель-испаритель; (380415) Сепаратор; (380416) Силос для
зерна; (380417) Солодовый шнековый транспортер; (380418) Таль электрич. 2т; (380419) Тельфер 1 Т Н 6 м
(Болгария цепь); (380420) Теплообменник 600ТНТ; (380421) Теплообменник труба в трубе; (380422) У 15 УРАГ12,35т стационарный 4 осн.платформы 12м; (380423) Элеватор No1; (380424) Элеватор No2; (380425) Элеватор
No3до силоса; (380426) Электростанция бензиновая TBS-W200DC; (380428) Монитор; (380429)
МониторSamsung 943N 19»; (380430) Системный блок; (380431) Системный блок на базе С2D E300/GA;
(380432) Кондиционер LG С07LH; (380439) Вилы грейферне; (380440) Грабли валкове; (380443) Косилка роторная Z-169; (380444) Культиватор КПСН-4Р; (380445) Плуг; (380447) Стогометатель; (380450) Электрический
нагреватель GPH 9; (380456) Решетка; (380460) Ворота; (380461) Компьютер; (380462) Копир.Canon FC-336;
(380469) Мерник No4 эфирный; (380470) Мерник No5 эфирный; (380471) Мерник для спирта No 13; (380472)
Мерник для спирта No7; (380473) Мерник для спирта No8; (380474) насос 2 К-6 для воды; (380475) Насос АС
711380; (380476) Насос АС 711380; (380477) Насос АСВИ 80 с двигат н/1500в; (380485) эл.двиг. АИМ 100 4
квт.; (380486) Электродвигатель АИМ 100 4К ВТ; (380488) Строительные леса; (380489) Бетономешалка;
(380490) Вентилятор ВЦП6 с силосом для опилок; (380491) Виброплита РЕN 16 С без бака; (380492)
Деревообрабатывающий станок; (380493) растворомешалка; (380494) Станок универсальный; (380495)
Шлифовально-ленточный станок; (380497) Насос 3М 65-200/15; (380498) Насос CDXM 120/12; (380499) теплообменник пл. 120 м2; (380500) Теплообменник пластинчатый 800ТКГ-10м2; (380501) теплообменник площадью 20 м2; (380515) Доска почета; (380516) Мотопомпа пожарная (1974); (380517) Мотопомпа пожарная
(1990); (380520) Весы автомобильные 30 тн; (380523) Коммуникационный термінал; (380524) Комплект газовой аппаратуры; (380526) Котел электрический; (380527) Лафет для перевозки труб.; (380528) Отвал; (380534)
Щетка дорожня; (380565) Автоматика; (380566) Блок осушки СО2; (380567) Весы РП-150; (380569) Компрессор ЗУГМ (2 шт); (380570) Компрессор СО2 (Япон); (380571) Конденсатор; (380572) Конденсатор труба в
трубе; (380573) Масловлагоотделитель; (380574) Накопитель ЖУ; (380575) Накопитель ЖУ(380576) Накопитель ЖУ; (380577) Накопитель РДХУ; (380578) Насос вакуумный; (380579) Опрокидыватель баллонов; (380580)
Скруббер (2шт); (380581) Стапельная батарея; (380582) стенд для испыт. Баллонов; (380583) Установка УДХУ
12.5; (380584) холодильник ХКР; (380585) Холодильник ХКР 3/40; (380586) Электротельфер; (380591) Абсорбер; (380592) Десорбер; (380594) сборник дистиллята 8 м3; (380595) Сборник концентрата; (380596) Скруббер; (380606) Ваги автомобільні 30тн; (380607) Галерея транспортн. с електродв.; (380608) Зернопогрузчик
(1970); (380609) Зернопогрузчик КМП; (380610) Зернопогрузчик КМП (1976); (380611) Зернопогрузчик КМП-5;
(380613) Мірник No 1; (380614) Мірник No2; (380615) Мірник No3; (380616) Мотор-редуктор ЗМП; (380617)
Норія для силосів; (380618) Норія М-УГ з електродвиг.; (380619) Норія П--100/30 з електродв.; (380621) Транспортер длясилосов; (380622) Транспортер подачи зерна на галерею; (380623) Трансформатор силовий;
(380624) Шнек зерновой No 2; (380625) Шнек зерновой No 3; (380626) Шнек зерновой No1; (380627) Шнек
зерновой общий; (380634) Вычислитель «универсал»; (380636) Електродвигун 5А225М2УПУЗ (22*3000);
(380637) Компл.устан.по компенсац.реактив.мощности 390кВАр; (380638) Конденсат. установка с авторег.;
(380639) Сверлильный станок; (380640) Силовой трансформатор; (380641) Трансформатор ТМ 400/10;
(380643) Узел учета система АСКОЕ; (380644) Шит распредилительный; (380645) Шит распредилительный;
(380646) Шит распредилительный; (380647) Шкаф распред. ПР по индив.разраб.; (380648) Щит
распредилительный; (380649) Щит распредилительный; (380650) Эл.двигатель 4 АМ 250 М4 90кВт/1500,лапа;
(380651) Электродвигатель 55/1500 4АМУ 225 м-4 1081; (380652) Электродвигатель 55/1500 4АМУ 225 м-4
1081; (380653) Электродвигатель 8кВт/1440; (500363) Системний блок IT-Block G5400Work; (500365) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRU; (500726) Массовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV701554;
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(500727) Колонка магнітна КМ-20; (500769) Комунікації до приладів обліку готової продукції; (500778) Массовий витратомір ROTAMASS RCCT38DIV901838; (500797) Обчислювач об’єму спирту «Універсал-С»; (500804)
Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5кВ; (500819) Комунікації до приладів обліку готової продукції ГФ;
(500848) Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV901693; (500849) Масовий витратомір ROTAMASS
RCCT38 DIV801777; (500881) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5кВт/1500; (500944) Комп’ютер на
базі INTEL Corei5-7400,МВ,DDR4 8GB НЖ; (501399) ГУАР (підйомний механізм для погрузки зерна б/у); (501402)
Гідродинамічний модуль для подрібнення зерна; (501470) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T;
(501561) Системний блок; (501780) Обчислювач об’єму спирту «Універсал-С»; (502096) Лічильник електроенергії багатофункціональний електронний трифазний; (380033) Комплект Мебели из 10 предметов; (380040)
Холодильник Ардо; (380041) Шкаф офисный; (380042) Шкаф плательный; (380054) Книжный шкаф; (380056)
Стол офисный; (380057) Шкаф плательный; (380065) Стойка секретаря; (380069) Кресло «ORION»; (380070)
Кресло Президент 01; (380071) Мебель; (380072) Набор мягкой мебели; (380073) Стол журнальный дуб;
(380074) Телевизор Ж/к PANASONIK TX-26LX50P; (380075) Холодильник Rainford 2231; (380082) Набор мебели Простор; (380092) Набор офисной мебели; (380093) Кресло; (380094) Шкаф офисный; (380103) МЭО250/250,25; (380109) МЭО 100/25-0,25 99 И; (380110) МЭО 250/25-0,25; (380125) Тенисный стол; (380126) Тенисный
стол; (380194) Спектрофотометр ПЕ-5300 ВИ; (380196) Влагомер Wile-55; (380198) Колонка капиллярная;
(380203) Прибор «Элекс-7»; (380204) Прибор КФК; (380205) Рефрактометр РПЛ-4; (380206) РН-метр рН-150;
(380207) Сахариметр СУ-4; (380208) Стол лабораторный; (380209) Холодильник Норд; (380236) Щит коммутации на 400А; (380248) Ножницы ручне; (380264) Тиски станочные L160; (380365) Эл.печь «Рейнфорд»;
(380452) Газовая печка GRETA; (380455) Охранный комплекс; (380464) Контроллер А 924,для SUМО2000/2010;
(380496) Нивелир; (380521) Емкость для пищ.прод.; (380522) Емкость с нер. 3,0м 3; (380525) контейнер для
перевозки ферментов; (380532) Сейф для компьютера; (380547) Контейнер для спирта ЗИЛ-130; (380559)
Автомагнитола «Pioner» и акустич. системы установлен на «Ниве»; (500628) Гайковерт ударний акумуляторний; (500738) Тент ПВХ 4х10; (500873) Драбина N50000000000023; (500874) Драбина алюмінієва 3-секційна
універсальна розкладна; (380123) Пианино Украина; (380655) Кутова шліфувальна машина EG 16-180 N;
(380657) Дрель ударна Днепр-М ДЕУ-1000; (380658) Інверторний зварювальний апарат ІСКРА 335 GD MMA I;
(380659) Інверторний зварювальний апарат ІСКРА 335 GD MMA I; (380661) Таль ручна ланцюгова KLE-2000;
(380662) Ударный гайковерт 710Вт; (380663) Ударный гайковерт 710Вт; (380664) Шліфмашина вуглова
Днепр-М; (380665) Электроперфоратор GBH 2-26 DRE 800Вт; (380667) Мерник м2Р-10-Гр-01; (380668) Мерник м2Р-10-Гр-02; (380669) Монитор 21.5» Asus VP228DE (90LMK0-B04170).VGA; (380670) Монитор21.5" Asus
VP228DE(90LMK0-B04170).VGA; (380671) Монитор21.5" Asus VS228DE (90LMD7301T02201C-).VGA; (380672)
Монітор23.6" Asus VS247NR,VGA,DVI,LED, black; (380673) Монітор23.6" Asus VS247NR,VGA,DVI,LED, black;
(380674) Крісло Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02; (380675) Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380676) Принтер
БФП Canon і-SENSYS; (380678) Монитор21.5" Asus VS228DE (90LMD7301T02201C-).VGA; (380679)
КріслоSpecial4You Murano Beige (E1526); (380680) Крісло Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02; (380681) Пилосос для
с/п; (380683) Принтер НР LaserJet P2035 (CE461A); (380684) Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380685) Эл.
шлифмашинка MAKITA GA 5030 720 Вт; (380686) Драбина алюмінієва ALUMET 5309; (380687) Насос ГНОМ
10/10; (380688) Крісло Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02; (380689) Бензотріммер Sturm 1500Вт,диск,фреза; (380690)
Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380691) Бензопила MS180, 35 см; (380692) Тепловентилятор «Промінь»6
кВт; (380693) Тепловентилятор»Промінь»6 кВт; (380694) Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380263)
Электроперфоратор П-3-1200; (380427) Питатель А1-ДМ2Р-55м.04.000; (380457) Система видеонаблюдения
No 2; (380458) Система видеонаблюдения No1; (380459) Система охр.видеонаблюдения; (380463) Стойка
шлагбаума; (501562) Монітор 23,6" ASUS VA249NA; (500364) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (501386)
Автоматична лінія розливу вод-спирт. розчинів Ц 2100; (502112) Мотор редуктор ЗМПМ-50-35,5 з електродвигуном; (502140) Електронасосний агрегат; (500270) ТРК «Нара 42-5» б/у, місцезнаходження: Харківська
обл., м. Люботин, сщ. Караван, вул. Заводська, 23; Харківська обл., Харківський р-н, сщ. Барчани, пров. Петропавлівський (Щорса), 14; Харківська обл., м. Люботин, сщ. Караван, вул. Заводська, 13, приватизовано на
електронному аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Караванський спиртовий завод 1709» (скорочено – ТОВ «КСЗ 1709»), (ідентифікаційний код юридичної особи
43845400) за 63 600 001,20 грн (шістдесят три мільйони шістсот тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ –
10 600 000,20 грн (десять мільйонів шістсот тисяч грн 20 коп.).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля контори Ново-Олексіївського лісництва Скадовського
досвідного лісомисливського господарства (реєстровий № 00993225.3.А.ААДГЕ088) у складі: адмінбудівля
(літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 м2; сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж); туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопровід (№ 1, № 2); огорожа № 3; хвіртка № 4; вимощення 1, який розташований за адресою:
Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул. Металургів, 2 15в, приватизовано фізичною особою
підприємцем Бабой Світланою Вікторівною (ідентифікаційний код фізичної особи 2799106607) шляхом викупу
орендованого майна орендарем, у зв’язку з виконанням ним умов, передбачених частиною другою статті
18 Закону України від 18.01.2018 № 2269-VІІІ «Про приватизацію державного і комунального майна».
Ціна продажу об’єкта приватизації – 424 622,40 грн (чотириста двадцять чотири тисячі шістсот двадцять
дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 70 770,40 грн (сімдесят тисяч сімсот сімдесят грн 40 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
лазні загальною площею 41,2 м2, яка не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Рубін»,
код за ЄДРПОУ 30067661 (ліквідований), за адресою: Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни, вул. М. Грушевського, 50а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазня загальною площею 41,2 м2, яка не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Рубін», код за ЄДРПОУ 30067661 (ліквідований) (далі – об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни, вул. М. Грушевського, 50а.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Лазня Вінницька обл.,
41,2
2049336105226 1274.4 – Лазні Витяг з Державного реєстру Державна. Регіональне
Могилів-Подільський
речових прав на нерухоме
відділення Фонду державного
р-н, с. Нагоряни,
майно про реєстрацію права майна України по Вінницькій
вул. М. Грушевськовласності № 203610844 від та Хмельницькій областях,
го, 50а
11.03.2020
код за ЄДРПОУ 42964094
Опис об’єкта приватизації: будівля одноповерхова, без підвалу, загальною площею 41,2 м2. Рік побудови – 1974. Фундамент бутовий, стіни – блок, покрівля відсутня, перекриття – з/бетон, підлога – бетон, вікна
та двері – відсутні, інженерне обладнання відсутнє. Стан будівлі незадовільний.
Договори оренди на майно не укладались.
Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24.12.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5150,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2575,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2575,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 515,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 257,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
257,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
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Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності,
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (буде зазначений в договорі купівліпродажу) в сумі 3900,00 грн (без урахування ПДВ);
можливе перепрофілювання об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування
об’єкта.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації держав
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
16.11.2021 № 2063.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-25-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 51,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,75 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»
за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці».
Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21727350.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 23 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту: 71.20 – Технічні випробування та дослідження.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р.: 32783,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції:
за КВЕД 71.20 – Технічні випробування та дослідження:
проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з постановою Кабінеті Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
експертиза декларації безпеки, робочого проекту;
експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, підйомників,
атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води;
оцінка відповідності НПАОП механізмів;
експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування;
санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці;
за КВЕД 85.59 – Інші види освіти, н.в.і.у.
навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 місяців 2021 р.

Загальний дохід, тис. грн
10438,0
10798,0
7077,0
4470,0

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
9920,0
10228,0
6504,0
4132,0

Основні показники
господарської діяльності підприємства
за останні три роки
№
Показники
з/п
1. Активи (форма № 1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
1.2 Оборотні активи
1.2.1 запаси
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 +
1135 + 1140 + 1145 + 1155)
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165)
2. Пасиви
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 –
1660 – 1665 – 1670)
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:
2.4.1 розрахунками з оплати праці
2.4.2 розрахунками перед бюджетом
2.4.3 розрахунками зі страхування
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги
3. Доходи всього, в тому числі:
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3.2 Інші операційні доходи
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі:

№ 59 (1404)

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

2018 р.

2019 р.

2020 р.

4344
784
38
–
746
–
3560
174
1972

6194
486
30
8
448
–
5708
167
1711

3141
415
22
5
388
–
2726
111
2107

9 місяців
2021 р.
3348
325
15
5
305
–
3023
121
2187

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

1193
4344
2449
–
1895
1632

3362
6194
2462
–
3732
3368

412
3141
2298
–
843
548

586
3348
1894
–
1454
1231

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

–
–
–
–
–
10576
10438
138
–
10046

–
–
–
–
–
10990
10798
183
9
10254

–
–
–
–
–
7158
7077
81
–
7372

–
–
–
–
–
4470
4470
–
–
4875

Продовження таблиці

№
з/п
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
6.
7.
8.

Показники
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) + ,Середня кількість всіх працівників
Фонд оплати праці усіх працівників
Середньомісячна заробітна плата

Одиниця
виміру

2018 р.

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

6974
7147
5120
3993
2692
2434
2062
812
11
–
2
2
167
375
188
68
86
137
–
–
116
161
–
–
530
736
-214
-405
36
30
28
23
6078
5259
4078
2698
14069,4 14608,3 12136,9 13033,8

2019 р.

2020 р.

9 місяців
2021 р.

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
заборгованість із заробітної плати – 171,0 тис. грн;
розрахунки з бюджетом – 130,0 тис. грн;
розрахунки зі страхуванням – 52,0 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами – 791,0 тис. грн;
інша кредиторська заборгованість – 87,0 тис. грн.
Нерухоме майно відсутнє.
Земельна ділянка відсутня.
ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні площею 389,92 м2 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна № 8
згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019. Строк дії договору – до 31.08.2022.
Відомості про транспортні засоби:
1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ;
2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ;
3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ;
4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ;
5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не зберігаються.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24.12.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що перебуває за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що знаходиться за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником усіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 3347740,04 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1673870,02 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1673870,02 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 334774,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 167387,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
167387,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-технічний
центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що знаходиться за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи
уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 місяця;
погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент переходу
права власності, впродовж 3 місяців.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефони: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63, E-mail: dpvinetc@ukr.net.
Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький
експертно-технічний центр Держпраці».
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: /http://
www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок тел. (0432) 67-27-46.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
16.11.2021 № 2064.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-20-000006-1.
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 – 33477,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 16738,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16738,70 грн.

24 листопада 2021 року

4

відомості
приватизації

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин
і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516),
що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24608516.
Інформація про об’єкт:
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 4 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – I півріччя 2021 р. : 1 241,00 тис. грн; у тому
числі експортної – немає.
Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності, в тому числі експортної: немає.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.
I півріччя 2021 р.

Загальний дохід, тис. грн
358,0
400,0
344,0
139,0

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
358,0
400,0
344,0
139,0

Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та І півріччя 2021 року
№
з/п

Показники

1. Активи (форма № 1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
1.2 Оборотні активи
1.2.1 запаси
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 +
1140 + 1145 + 1155)
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165)
2. Пасиви
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 –
1665 – 1670)
3. Доходи всього, в тому числі:
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3.2 Інші операційні доходи
3.3 Інші фінансові доходи
3.4 Інші доходи
4. Витрати всього, в тому числі:
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
4.2 Адміністративні витрати
4.3 Витрати на збут
4.4 Інші операційні витрати
4.5 Фінансові витрати
4.5 Інші витрати
4.6 Витрати з податку на прибуток
5. Чистий прибуток (збиток) + ,6. Середня кількість всіх працівників
7. Фонд оплати праці усіх працівників
8. Середньомісячна заробітна плата

Одиниця
I півріччя
2018 р. 2019 р. 2020 р.
виміру
2021 р.
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

43
–
–
–
–
–
43
–
19

70
–
–
–
–
–
70
–
18

52,3
8,6
–
–
–
–
43,7
–
22,8

31,3
8,6
–
–
–
–
22,7
–
20,0

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

23
43
-1
–
44
44

51
70
–
–
70
70

19,5
52,3
-56,3
–
108,6
108,6

1,7
31,3
-116,7
–
148,0
148,0

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

358
358
–
–
–
358
260
98
–
–
–
–
–
–
5
–
–

400
400
–
–
–
398
276
122
–
–
–
–
–
2
4
–
–

344,2
344,2
–
–
–
412,9
287,9
125
–
–
–
–
–
-68,7
4
–
–

138,5
138,5
–
–
–
198,9
135,0
63,9
–
–
–
–
–
-60,4
4
–

Станом на 30.06.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість – 148,0 тис. грн, у тому числі за:
товари, роботи, послуги – 26,0 тис. грн;
розрахунками з бюджетом – 4,4 тис. грн;
розрахунками зі страхування – 4,6 тис. грн;
заборгованість по заробітній платі – 113,0 тис. грн.
Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.
До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований за адресою: м. Дніпро,
вул. Б. Кротова, 24а, 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований за адресою: м. Дніпро,
вул. Б. Кротова, 24а, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
у випадках передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 31 326,57 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 663,29 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15 663,29 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

24 листопада 2021 року

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 132,66 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 566,33 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 566,33 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» зобов’язаний з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити:
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості
підприємства протягом 6 (шести) місяців;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним
органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, згідно пункту 7 статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Код за 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 за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи з
9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.
ua, (056) 744-11-41.
Контактна особа, відповідальна 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 органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.11.2021 № 12/01-229-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-31-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 313,27 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 156,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності –
нежитлової будівлі загальною площею 227,3 м2, що розташований за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18
та перебуває на балансі Приватного підприємства ім. Раєвського (код за ЄДРПОУ 23100218)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Приватне підприємство ім. Раєвського (код за ЄДРПОУ
23100218), адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Центральна (вул. Леніна),
15 (перебуває в стані припинення з 26.04.2011).
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа, м2
номер
використання
права власності
та власник
Нежит- Кіровоградська обл.,
227,3
1777630935205 1212.9 – Інші будівлі Витяг з Державного реєстру
Державна, Фонд
лова
Олександрівський р-н,
для тимчасового про- речових прав на нерухоме
державного
будівля с. Бовтишка, вул. Сосноживання не класифі- майно про реєстрацію права майна України
ва (вул. Радгоспна), 18
ковані раніше
власності № 158243386 від
(код за ЄДРПОУ
04.03.2019
00032945)
Об’єкт приватизації – нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2. Рік побудови – 1978, фундаменти бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття – з/бетонні плити, підлога земляна, покрівля відсутня.
Системи інженерного забезпечення відсутні. Стан об’єкта незадовільний.
Земельна ділянка не сформована.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – нежитлової будівлі загальною площею 227,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 50 130,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 25 065,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
25 065,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 013,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 506,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 506,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
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5

відомості
приватизації

Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права
власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду дер
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги,
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 2 660,00 грн (дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській
області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська
обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 за попередньою домовленістю
з організатором аукціону.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6;
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок (0522) 33-24-00, (0522)
33-25-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.11.2021 № 12/01-273.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000020-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 501,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 250,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 250,65 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових приміщень.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 02360926), адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, телефони: (0522) 33-32-40, 33-32-64.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
Адреса розташування
площа, м2
номер
використання
права власності
та власник
Комплекс Кіровоградська обл.,
121,7
1392199435205 1220.1 – Будівлі Витяг з Державного реєстру
Державна, Дер
нежитло- Олександрівський р-н,
органів держав
речових прав на нерухоме
жавна служба
вих при- смт Олександрівка,
ного та місцевого майно про реєстрацію права статистики Украміщень
вул. Незалежності України
управління
власності №103296359 від
їни (код ЄДРПОУ
(Леніна), 2а
10.11.2017
37507880)
До складу комплексу нежитлових приміщень входять: одноповерхове приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. аА) загальною площею 121,7 м2; сарай (літ. Б); гараж (літ. В); вбиральня (літ. Г); колодязь (літ.
Д). Рік побудови – 1987. Фундаменти адмінбудівлі – стрічкові великоблочні; стіни та перегородки – цегляні;
перекриття та покриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яно-балочне; покрівля із азбестоцементних листів; підлога – дерев’яна. Водопостачання та каналізація відсутні, системи опалення та електропостачання – в неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці. Стан адмінбудівлі з добудовою (літ.
Аа) – незадовільний.
Сарай (літ. Б) та гараж (літ. В): стіни та перегородки – цегляні; покрівля із азбестоцементних листів.
Вбиральня (літ. Г): стіни – дощаті, покрівля із азбестоцементних листів.
Відомості про земельну ділянку
Площа,
Форма власності, підстава на право
Цільове призначення
Назва Адреса розташування земельної
Кадастровий номер
користування земельною ділянкою,
земельної ділянки
ділянки (м2)
інформація про обтяження
Земельна Кіровоградська обл.,
642
3520555100:50:024:0001 Для будівництва та
Державна, витяг з Державного земельного
ділянка Олександрівський
обслуговування буді- кадастру про земельну ділянку № НВр-н, смт Олександріввель органів держав 3512026332020 від 24.11.2020; відомості
ка, вул. Незалежності
ної влади та місцево- про обмеження у використанні земельної
України (Леніна), 2а
го самоврядування
ділянки не зареєстровані
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області
(код ЄДРПОУ 02360926) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 280 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
140 050,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28 010,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
14 005,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуг, наданих суб’єктами
оціночної діяльності, що були залучені для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 8 710,00 грн (вісім тисяч сімсот десять грн
00 коп.) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській
області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
приватизації: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України
(Леніна), 2а.
Контактна особа: представник балансоутримувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 3218-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, 3325-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.11.2021 № 12/01- 274.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 801,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 400,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 400,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності –
комплексу за адресою: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3, що перебуває на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс.
Місцезнаходження: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області,
код за ЄДРПОУ 01038861, адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова 32/29, тел. (0522) 24-09-66.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Комплекс

Адреса
розташування
м. Кропивницький, проїзд
Аджамський, 3

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа, м2
номер
використання
3761,8

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

2043252235101 1252.8 – Скла- Витяг з Державного реєстру речових
ди універсальні прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 202378056 від
28.02.2020

Державна, Державне
агентство водних ресурсів
України, код за ЄДРПОУ
37472104

До складу об’єкта приватизації входять: А – адміністративна двоповерхова будівля площею 363,6 м2 (стіни
цегляні, перекриття – залізобетонні плити); Б –будинок охорони площею 18,4 м2 (стіни цегляні, перекриття –
дерев’яні балки); В – майстерня площею 332,3 м2 (стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити);
Г – гараж площею 644,7 м2 (стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); Д – пожежна водойма
площею 441 м3 (залізобетонні плити); ЗЗ1З2 – котельня площею 149,6 м2 (стіни – цегляні, плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); К – склад площею 1808,6 м2 (стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); Л – склад площею 410,4 м2 (стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); М – будівля
трансформаторної підстанції площею 34,2 м2 (стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити; обладнання:
трансформатор ТМГ 160-10/0,4, висока сторона (10 кВ), комірки КСО-272 – 5 шт., низька сторона (380 В),
панелі ЩО-70 – 3 шт., лічильник використання електроенергії – 3 шт.); Н – прожекторна щогла (висота 24
м); N-N2 – огорожа; І – замощення (загальна площа 18 195,5 м2); багаторічні насадження (160 од.: сосна –
1, береза – 1, груша – 1, слива – 8, яблуня – 101, вишня – 15, абрикоса – 25, горіх – 8).
Об’єкт побудовано в 1990-1991 рр., стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку
Назва

Площа, зеАдреса
мельної ділянрозташування
ки (га)

Земельна м. Кропивницьділянка кий, проїзд
Аджамський, 3

2,5501

Кадастровий номер

Цільове призначення
земельної ділянки

3510100000:08:051:1011 11.02 – Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від
06.09.2019 №180009450; відомості про
обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані

Перелік майна,
яке передано в оренду,
станом на 16.11.2021
№
з/п

Орендар

Назва об’єкта оренди

Орендована Цільове призначен- Реквізити договору орен- Орендна плата (за веплоща, м2
ня оренди
ди та термін його дії
ресень 2021 року), грн

1 ФОП Шимс Олександр Анатолійович

Приміщення складу площею 456,0 м2

456,0

Розміщення сільгосптехніки та обладнання

Від 14.05.2019 № 2634/19, до 12.05.2022
включно

5386,63

2 ПП «Млинок 2015»

Приміщення
матеріального складу
№ 1 площею 410,4 м2

410,4

Розміщення млина

Від 05.02.2016 № 20-34,
до 04.12.2021 включно

5522,29

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна.

24 листопада 2021 року

6

відомості
приватизації

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – комплексу, що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Кіровоградській
області (код за ЄДРПОУ 01038861) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта приватизації, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 14 070 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 407 000,00 грн (без урахування ПДВ) ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 703 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
703 500,0 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 5 910,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот десять грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській
області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
приватизації: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
Контактна особа: представник балансоутримувача – Гайдук Катерина Іванівна, телефон +380522240966,
адреса електронної пошти: rovrkr@davr.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6;
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45. Відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок
(0522) 3324-00, (0522) 33-25-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.11.2021 № 12/01-276.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 140 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 70 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 70 350,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража загальною площею 57,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Соборності, 77а, гараж 5, що перебуває на балансі Східного офіса Державної
аудиторської служби України (код за ЄДРПОУ 40477689)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 57,9 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 77А, гараж 5.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської служби України (код
за ЄДРПОУ 40477689), адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, телефон
(0562) 32-21-50.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Гараж Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Соборності, 77а,
гараж 5

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа (м2)
номер
використання
57,9

Підстава виникнення
права власності

1484204612110 1242.1. – Га- Витяг з Державного реєстру речоражі наземні вих прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
13.02.2018 № 113816041

Форма власності
та власник
Державна, в особі Дер
жавної аудиторської
служби України (код за
ЄДРПОУ 40165856)

Інформація про земельну ділянку: відсутня.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 20 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.

24 листопада 2021 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 57,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 77а, гараж 5, що перебуває на балансі Східного
офіса Державної аудиторської служби України (код за ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 12 915,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 457,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6 457,75 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 291,55 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 645,78 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
645,78 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
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.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з
організатором аукціону за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи: з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua.
Контактна особа, відповідальна 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 органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.11.2021 № 12/01-227-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 129,16 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 64,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 64,58 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – комплексу будівель загальною площею 492,5 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926),
орган управління – Державна служба статистики України
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель загальною площею 492,5 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області,
код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, телефони: (0522) 33-32-40, (0522)
33-32-64.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Комплекс будівель загальною площею 492,5 м2 у
складі: А – адмін. будинок; Б – котельня; В –
сарай; Г – уборна

Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н,
м. Мала Виска,
вул. Спортивна, 8

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа, м2
номер
використання
492,5

1394602635231 1220.1 – Будівлі органів
державного
та місцевого
управління

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності № 103313287
від 10.11.2017

Державна, Дер
жавна служба статистики України,
(код за ЄДРПОУ
37507880)

Об’єкт приватизації – комплекс будівель загальною площею 492,5 м2 у складі: адмінбудинок – літ. А,
котельня – літ. Б, сарай – літ. В, уборна – літ. Г. Рік побудови – 1972.
Адміністративна будівля – літ. А: фундаменти бетонні; стіни та перегородки – цегляні; перекриття та
покриття – залізобетонні плити; покрівля із азбоцементних листів. Наявні водопостачання, каналізація,
електропостачання. Газопостачання відсутнє. Система опалення – власна котельня. Фізичний стан – задовільний.
Котельня – літ. Б: фундаменти цегляні; стіни та перегородки – шлакоблок; перекриття – залізобетонні
плити; покрівля із азбоцементних листів; підлога бетонна; наявне електропостачання. Фізичний стан – добрий.
Сарай – літ. В: фундаменти – з цегляним цоколем; стіни та перегородки – цегляні; покрівля із азбоцементних листів; підлога – бетонна; електропостачання відсутнє. Фізичний стан – задовільний.
Уборна – літ. Г: стіни та перегородки – цегляні; покрівля із азбоцементних листів; підлога – бетонна.
Відомості про земельну ділянку
Назва

Адреса
розташування

Земельна Кіровоградська
ділянка обл., Маловисківський р-н, м. Мала
Виска, вул. Спортивна, 8

Площа,
земельної
ділянки (м2)
2064

Кадастровий номер

Цільове призначення
земельної ділянки

3523110100:50:069:0003 Для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, Витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку № НВ3509295272019 від 11.06.2019; відомості
про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані

Перелік майна,
яке передано в оренду,
станом на 05.11.2021
№
з/п

Орендар

1 Відділ культури та туризму
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

Назва об’єкта Орендована Цільове призначення Реквізити договору оренди Орендна плата (за вереоренди
площа (м2)
оренди
та термін його дії
сень 2021 року), грн
Нежитлові
приміщення

62,20

Розміщення відділу
культури та туризму

№ 123-34 від 28.12.2016
до 27.10.2022 (включно)

424,56

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна.

№ 59 (1404)

7

відомості
приватизації

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель загальною площею
492,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926),
(далі – об’єкт приватизації), 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 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 492 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 746 050,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
746 050,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 149 210,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 74 605,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
74 605,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 650,00 грн (чотири тисячі шістсот п’ятдесят грн
00 коп.) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській
області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
приватизації: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Контактна особа: представник балансоутримувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 3218-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок –
четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522)
33-25-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.11.2021 № 12/01-275.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-17-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 921,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 460,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 460,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності –
нежитлового приміщення, вбудованого в житловий будинок, загальною площею 76,7 м2,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Лесі Українки, 36/4 та перебуває на балансі Головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок,
загальною площею 76,7 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802), адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, телефон (0522)
33-04-52.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа, м2

Нежитлове приміщення, вбудоване
в житловий будинок, загальною
площею 76,7 м2

Кіровоградська
обл., м. Новомиргород,
вул. Лесі Українки, 36/4

76,7

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

2267853635238 501 – Об’єкти для забезпечення фінансової
діяльності, кредитування, страхування та пенсійного забезпечення

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності, № 240227432
від 13.01.2021

Форма власності
та власник
Державна, Пенсійний фонд
України (код
за ЄДРПОУ
00035323)

Опис об’єкта – нежитлове приміщення загальною площею 76,7 м2, розташоване на другому поверсі
п’ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови – 1986. Стіни та перегородки – цегляні; міжповерхові
перекриття – з/б плити. Наявні централізоване водопостачання, водовідведення та електропостачання.
Приміщення від’єднано від загальної внутрішньобудинкової системи газопостачання.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.

№ 59 (1404)

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – нежитлового приміщення, вбудованого в житловий будинок,
загальною площею 76,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі
Українки, 36/4 та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській
області (код за ЄДРПОУ 20632802) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 361 596,31 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
180 798,16 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 36 159,63 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
18 079,82 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській
області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
приватизації: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4.
Контактна особа: представник балансоутримувача – Костюкова Олена Валентинівна, телефон (050) 25205-70, адреса електронної пошти: gu@kr.pfu.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6;
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, 3325-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.11.2021 № 12/01-277.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 615,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 807,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 807,98 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – лікувального корпусу профілакторію, розташованого за адресою:
Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г,
що обліковується на балансі ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33426253
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лікувальний корпус профілакторію.
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г.
Найменування балансоутримувача: ДП «Селидіввугілля».
Рівень будівельної готовності – 56 %.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Об’єкт незавершеного будівництва –
лікувальний корпус
профілакторію

Адреса
розташування
Донецька обл.,
Мар’їнський
р-н, с. Зоряне,
вул. Промислова
зона, 10г

Загальна площа Реєстраційний Функціональне
забудови (м2)
номер
використання
619,3

2313355814233

–

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру
Державна. Мінісречових прав на нерухоме май- терство енергено про реєстрацію права влас- тики України
ності від 22.03.2021, індексний
номер витягу 249176258

Опис об’єкта: роботи по будівництву лікувального корпусу профілакторію розпочаті у 1991 році, за відсутністю коштів припинені. Будівельна готовність лікувального корпусу профілакторію – 56 %, прибудови
до будівлі – 54 %.
Станом на теперішній час виконані такі роботи:
фундаменти із з/б блоків;
стіни цегляні;
перекриття зборні з/б плити;
покрівля шиферна;
штукатурка стін 90 %;
бетонна підготовка підлоги.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: https://privatization.gov.ua/,
доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
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8

відомості
приватизації

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 24 грудня 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
(подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 610732,82 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 305366,41 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 305366,41 грн (без урахування ПДВ).
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 61073,28 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 30536,64 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 30536,64 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: Акціонерне товариство «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT-код: BNPAFRPP
Валюта рахунку – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: Акціонерне товариство «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV,
UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл.,
Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Ковальова Тетяна Сергіївна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 12.11.2021 № 01973.
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000028-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 6107,33 грн;
продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 3053,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 3053,66 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля «ГАЗ» 3110, легкового седана – В, рік випуску – 2004,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль «ГАЗ» 3110, легковий седан – В, рік випуску –
2004.
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29,
тел. (03435) 2-42-82.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Адреса
розташування

Назва
Автомобіль «ГАЗ»
3110, легковий
седан – В, рік випуску – 2004

ІваноФранківська
обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

555-34 ІВ

6000.5 – Автомобільні транспортні засоби
(Класифікатор держав
ного майна)

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ХМС № 290 346,
видано МРЕВ ДАІ ГУ-УМВС України
м. Калуша 12.11.2004

Державна. Рогатинська
районна державна адмі
ністрація (код за ЄДРПОУ
23805775)

Інформація про об’єкт.
Автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 3110, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний
номер 555-34 ІВ, номер шасі (кузова, рами) 31100040599227, VIN-код Y6F31100040006424, об’єм двигуна –
2500 см3, повна маса – 1910 кг, пробіг за даними одометра – 341 548 км, колір – сірий, вид палива – бензин.
Автомобіль не експлуатується з 2015 року, зберігається в гаражному приміщенні.
Автотранспортний засіб перебуває у задовільному технічному стані. Вузли та механізми автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, передній міст, рульове
керування, гальмівна система, система живлення, передня та задня підвіски. Кузов, двері, крила пошкоджені
корозією. Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна батарея потребує заміни. Шини автомобіля
зношені, мають тріщини, до експлуатації не придатні.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35 770, 00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 885,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 17 885,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 577,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 788,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 788,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2400,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 956 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з
продажу окремого майна – автомобіля «ГАЗ» 3110, легкового седана – В, рік випуску 2004, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 357,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 178,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 178,85 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля «ГАЗ» 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль «ГАЗ» 31105, легковий седан – В, рік
випуску – 2004.
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29,
тел. (03435) 2-42-82.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Адреса
Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
номер
використання
права власності
та власник
Автомобіль «ГАЗ» Івано-Франків
АТ 3450 ВЕ 6000.5 – Автомобіль- Свідоцтво про реєстрацію транспорт- Державна. Рогатин31105, легковий
ська обл., м. Роні транспортні засоби ного засобу САК749728 від 18.05.2012, ська районна державна
седан – В, рік ви- гатин, вул. Шев(Класифікатор держав видано Калуським ВРЕР при УДАІ
адміністрація (код за
пуску – 2004
ченка, 29
ного майна)
УМВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ 23805775)
Інформація про об’єкт.
Автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 31105, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний
номер АТ 3450 ВЕ, номер шасі (кузова, рами) 311050040026937, об’єм двигуна – 2445 см3, повна маса –
1940 кг, пробіг за даними одометра – 647787 км, колір – чорний, вид палива – бензин. Автомобіль не експлуатується з 2012 року, зберігається в гаражному приміщенні.
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відомості
приватизації

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Вузли та механізми автомобіля
потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, система охолодження, рульове керування, гальмівна система, система живлення та запалювання, передня та задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. Сидіння автомобіля потребують ремонту. Передній
та задній бампери мають тріщини. Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна батарея потребує
заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації непридатні.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 50 254,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 25 127,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 25 127,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 025,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 512,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 512,70 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2600,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: 42891875
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 952 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії
з продажу окремого майна – автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – В, рік випуску 2004, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-25-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 502,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 251,27 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 251,27 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля MAZDA Xedos 6 2.0 I V6, легковий седан – В,
рік випуску – 1998, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль MAZDA Xedos 6 2.0 I V6, легковий седан – В,
рік випуску – 1998.
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29,
тел. (03435) 2-42-82.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Автомобіль MAZDA
Xedos 6 2.0 I V6,
легковий седан – В,
рік випуску – 1998

Івано-Франків
ська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29

АТ 8992 ВА

6000.5 – Автомобільні
транспортні засоби
(Класифікатор дер
жавного майна)

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ 153090, видано Калуським ВРЕР при УДАІ УМВС в ІваноФранківській області 03.11.2010

Державна. Рогатинська районна державна
адміністрація (код за
ЄДРПОУ 23805775)

№ 59 (1404)

Інформація про об’єкт.
Автомобіль, марка – MAZDA, модель – Xedos 6 2.0 I V6, легковий седан – В, рік випуску – 1998, реєстраційний номер – АТ 8992 ВА, номер шасі (кузова, рами) JMZCA12B201215635, об’єм двигуна – 1995 см3,
повна маса – 1710 кг, пробіг за даними одометра – 521080 км, колір – червоний, вид палива – бензин. Автомобіль не експлуатується з 2014 року, зберігається в гаражному приміщенні.
Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Вузли та механізми автомобіля
потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, система охолодження,
задній міст, рульове керування, гальмівна система, система живлення, передня та задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. Передній та задній бампери мають тріщини.
Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна батарея потребує заміни. Шини автомобіля зношені,
мають тріщини, до експлуатації не придатні.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 68 213,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 821,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 410,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 410,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 500,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 957 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з
продажу окремого майна – автомобіля MAZDA Xedos 6 2.0 I V6, легковий седан – В, рік випуску 1998, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 682,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 341,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 341,05 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 рік випуску,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 рік випуску.
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Господарський підрозділ управління Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 33427126), адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Автомобіль
м. Івано-Фран
марки ГАЗ 3110 ківськ, вул. Гру«Волга», 2003 шевського, 21
рік випуску

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

Підстава виникнення
права власності

555-88 ІВ

6000.5 – Автомобільні транспортні засоби (Класифікатор
державного майна)

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІВС № 238831
від 08.09.2004, видано Івано-Фран
ківським МРЕВ ДАІ ГУ-УМВС України

Форма власності
та власник
Державна. Івано-Франків
ська обласна держав
на адміністрація (код за
ЄДРПОУ 20567921)

Інформація про об’єкт.
Автомобіль, тип – легковий седан – В, марка – ГАЗ, модель – 3110, рік випуску – 2003, реєстраційний
номер 555-88 ІВ, номер кузова – 31100030556523, об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг за даними спідометра –
347900 км, колір – сірий, вид палива – газ/бензин. Автомобіль не експлуатується з 2013 року, зберігається
в гаражному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. Автомобільний засіб
перебуває в незадовільному технічному стані (корозії днища, потертості бамперів, тріщини і потертості вітрового скла), потребує ремонту. Відсутні: двигун, АКБ, стартер, генератор. Фари передні потребують заміни.
В незадовільному стані обшивка салону, крісла передні та задні потребують відновлювального ремонту.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 24 450,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 12 225,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 12 225,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 445,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 222,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 222,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2400,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 953 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з
продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 рік випуску, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 21».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 244,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 122,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 122,25 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 рік випуску,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 рік випуску.
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Господарський підрозділ управління Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 33427126), адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Адреса
Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
номер
використання
права власності
та власник
Автомобіль мар- м. Івано696-32 ІВ
6000.5 – автомобіль- Свідоцтво про реєстрацію транспортно- Державна. Іваноки ГАЗ 31105
Франківськ,
ні транспортні засоби го засобу ІВС № 238143 від 06.08.2004, Франківська обласна дер
«Волга», 2004
вул. Грушев(Класифікатор держав видано Івано-Франківським МРЕВ ДАІ жавна адміністрація (код за
рік випуску
ського, 21
ного майна)
ГУ-УМВС України
ЄДРПОУ 20567921)
Інформація про об’єкт.
Автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 31105, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний
номер 696-32 ІВ, номер кузова Y7С31105040014790, VIN – код 31105040024676, об’єм двигуна – 2285 см3,
повна маса – 1940 кг, пробіг за даними спідометра 332389 км, колір – чорний, вид палива – газ/бензин. Автомобіль не експлуатується з початку 2021 року, зберігається в гаражному приміщенні за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.
Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує поточного ремонту та технічного обслуговування.
Наявна корозія колісних арок, потертості бамперів, тріщини і потертості вітрового скла. Двигун робочий,
замінено головку блоку циліндрів у 2018 році. У салоні пошкоджено підлокітник та тканини на спинках сидіння. Потрібна заміна передніх фар.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 56 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 640,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 820,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 820,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2400,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна 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 органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 954 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з
продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 рік випуску, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 21».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 564,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 282,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 282,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 221710 «Cоболь», мікроавтобус – D.
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Господарський підрозділ управління Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 33427126), адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22.
Відомості про об’єкт
(рухоме майно)
Адреса
Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
номер
використання
права власності
та власник
Автомобіль марки ГАЗ м. Івано-Фран
АТ 0002 АР 6000.5 – Автомобільні
Свідоцтво про реє- Державна. Івано-Франків
221710 «Cоболь»,
ківськ, вул. Грутранспортні засоби (Кла- страцію транспорт- ська обласна державна адмі
мікроавтобус – D
шевського, 21
сифікатор державного
ного засобу САО
ністрація (код за ЄДРПОУ
майна)
№ 112947
20567921)
Інформація про об’єкт.
Автомобіль, тип – мікроавтобус – D, марка – ГАЗ, модель – 221710, рік випуску – 2000, реєстраційний
номер АТ 0002 АР, номер кузова 221700Х0035416, VIN-код Y70221711Х0000550, об’єм двигуна – 2445 см3,
колір – коричневий, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 84706 км (третє коло). Автомобіль не експлуатується з початку 2021 року, зберігається в гаражному приміщенні за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.
Мікроавтобус на ходу. У 2019 році було проведено ремонт головки блоку циліндрів. АКБ 6-СТ-60АМ
встановлено у 2018 році. Значна корозія порогів кузова, колісних арок, днище гниле, потребує капітального
ремонту. Салон потребує ремонту. Передні фари потребують заміни. Встановлено нові всесезонні шини
«Россава» 30.10.2020.
Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 45 069,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 506,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 253,45 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 253,45 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2600,00 грн без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil
regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі
дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.11.2021 № 955 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з
продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Cоболь», мікроавтобус – D, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 21».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 450,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 225,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 225,35 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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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 – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління»
(код за ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Обухівське будівельно-монтажне управління».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25896374.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель
(основний).
Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство недіюче).
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): відсутній (підприємство недіюче).
Основні показники господарської діяльності: відсутні (підприємство недіюче). Діяльність на базі майна
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління»
не здійснюється з 2008 року.
Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне
управління» визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224),
шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.10.2020 становить 303 139,00 грн (без урахування
ПДВ), у тому числі:
№ з/п

Найменування статей

Значення, грн

1.

Необоротні активи

303 139,00

1.1.

Нематеріальні активи

5 431,00

1.2.

Основні засоби

297 708,00

2.

Оборотні активи

0,00

3.

Довгострокові зобов’язання

0,00

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
майна

Площа
(м2)

Адреса
розташування

Реєстраційний
номер

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Будівля
котельної
(літ. Г)

151,3

Київська обл.,
2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на
Форма власності: державна. Власм. Обухів, вул. Манерухоме майно про реєстрацію права власнос- ник: Фонд державного майна Україлишка, буд. 54Г
ті від 28.05.2021 за індексним № 258757424
ни, код за ЄДРПОУ 00032945

Прохідна
(літ. З)

13,3

Київська обл.,
2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на
Форма власності: державна. Власм. Обухів, вул. Манерухоме майно про реєстрацію права власнос- ник: Фонд державного майна Україлишка, буд. 54Г
ті від 28.05.2021 за індексним № 258757424
ни, код за ЄДРПОУ 00032945

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором най
менування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:
договори оренди відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство недіюче, викиди та
скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.12.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів,
вул. Малишка, 54 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське
будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у
власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське
будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54 зобов’язаний протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта приватизації забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства
«Обухівське будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 25896374).
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 303 139,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 151 569,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
151 569,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 30 313,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 156,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
15 156,95 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: становить 1 200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське
будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54 зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях витрат на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта
приватизації у розмірі 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч грн 00 коп.) (частина 2 статті 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»);
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом
шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

24 листопада 2021 року

12

відомості
приватизації

Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефони для довідок: +
38 (044) 200-25-40, + 38 (044) 200-25-38; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання держав
ного майна: Києнко Сергій Миколайович, тел. + 38 (044) 200-25-40, адреса електронної пошти: priv_32@
spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: + 38 (044) 200-25-40, + 38 (044) 200-25-38.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.
ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 12.11.2021 № 1167.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000026-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 031,39 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 515,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 515,70 грн
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення пункту
ветеринарної медицини /А-1/ площею 50,1 м2 за адресою: Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Кисилин, вул. Набережна, 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення пункту ветеринарної медицини /А-1/
площею 50,1 м2 за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Кисилин,
вул. Набережна, 3 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Кисилин, вул. Набережна, 3.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Локачинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692506), адреса: Волинська обл., смт Локачі, вул. Горєлова, 27а, тел.: (03374) 214
93, (03374) 215 65.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)

Приміщення пункту
ветеринарної
медицини
/А-1/

Волинська обл.,
ВолодимирВолинський
р-н, с. Кисилин,
вул. Набережна, 3

50,1

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

1832435707224 1220.9 Будівлі
для конторських
та адмініст
ративних цілей
інші

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу:
167149793 від 20.05.2019)

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

Відомості про земельні ділянки
Площа
Цільове
Форма власності, підстава на право
Кадастровий номер
Назва
земельної
призначення
користування земельною ділянкою,
земельної ділянки
ділянки (га)
земельної ділянки
інформація про обтяження
Земельна Волинська обл., Воло
0,047
0722483200:01:000:0083 Для обслуговування Державна, Державний акт на право
ділянка димир-Волинський р-н,
пункту ветеринарної постійного користування земельною
с. Кисилин
медицини
ділянкою серія ЯЯ №034004 від 05.11.2009
Адреса
розташування

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року №432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 37 424,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 18 712,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
18 712,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3 742,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 871,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 871,20 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.

24 листопада 2021 року

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Кисилин, вул. Набережна, 3.
Відповідальна особа балансоутримувача: Лілія Володимирівна Панасюк, тел. (03374) 21493.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 16.11.2021 № 621.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-30-000011-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 374,24 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 187,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 187,12 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних
об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка (80 шт.); дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.);
індивідуальний пакет (50 шт.); комплект ІДК (6 шт.); костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.);
протигаз (217 шт.); респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.); санітарні сумки (4 шт.),
за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка
(80 шт.); дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50 шт.); комплект
ІДК (6 шт.); костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.);
протигаз (217 шт.); респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.);
санітарні сумки (4 шт.) (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВолодимирВолинське АТП-10762» (код за ЄДРПОУ 05461071), адреса: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 239, тел. (03342) 22872.
Майно перебуває у задовільному стані, не використовувалось.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11 079,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 5539,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5539,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1107,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 553,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
553,95 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на Об’єкт
приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати на проведення незалежної оцінки Об’єкта приватизації у сумі
2745,76 грн (дві тисячі сімсот сорок п’ять гривень 76 копійок) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з дня
укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239.
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Відповідальна особа балансоутримувача: Шимчук Микола Миколайович, тел: (050) 5618026.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 16.11.2021 № 617.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 110,79 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 55,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 55,40 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення пункту
ветеринарної медицини /А-1/ площею 47,5 м2 за адресою: Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Кремеш, вул. Локацька, 23
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення пункту ветеринарної медицини /А-1/
площею 47,5 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Кремеш, вул. Локацька, 23.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Локачинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692506), адреса: Волинська обл., смт Локачі, вул. Горєлова, 27а, тел.: (03374) 214
93, (03374) 215 65.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)

Реєстраційний Функціональне
номер
використання

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Приміщення пункту
ветеринарної
медицини
/А-1/

Волинська обл.,
Володимир-Во
линський р-н,
с. Кремеш,
вул. Локацька, 23

47,5

1832420007224 1220.9 Будівлі
для конторських та адмі
ністративних
цілей інші

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності (індексний номер витягу:
167147488 від 20.05.2019)

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

Відомості про земельні ділянки
Назва

Площа
земельної
ділянки (га)

Адреса
розташування

Земельна Волинська обл., Во
ділянка лодимир-Волинський
р-н, с. Кремеш

0,1407

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

0722482600:02:000:0043 Для обслуговування
пункту ветеринарної
медицини

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
серія ЯЯ № 034003 від 05.11.2009

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 15 946,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 973,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
7 973,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 594,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 797,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
797,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Кремеш, вул. Локацька, 23.
Відповідальна особа балансоутримувача: Лілія Володимирівна Панасюк, тел. (03374) 21493.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м.Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 16.11.2021 № 620.

№ 59 (1404)

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-30-000014-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 159,46 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 79,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79,73 гривень.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення дільничної
лікарні ветеринарної медицини /А-1/ площею 55,3 м2 (лікарня та хлів) за адресою:
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Дорогиничі, вул. Набережна, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини
/А-1/ площею 55,3 м2 (лікарня та хлів) (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Дорогиничі, вул. Набережна, 1.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Локачинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692506), адреса: Волинська обл., смт Локачі, вул. Горєлова,27а, тел.: (03374) 214
93, (03374) 215 65.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Загальна Реєстраційний
площа (м2)
номер

Приміщення
дільничної лікарні
ветеринарної медицини /А-1/ площею
55,3 м2 (лікарня
та хлів)

Волинська обл.,
ВолодимирВолинський
р-н, с. Дорогиничі, вул. Набережна, 1

55,3

Функціональне
використання

1831686007224 1220.9 Будівлі
для конторських
та адмініст
ративних цілей
інші

Підстава виникнення
права власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності (індексний
номер витягу: 167026392 від
17.05.2019)

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

Відомості про земельні ділянки
Назва

Адреса розташування

Земельна Волинська обл., Воло
ділянка
димир-Волинський р-н,
с. Дорогиничі

Площа
земельної
ділянки (га)
0,1547

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове
призначення
земельної ділянки

0722481800:01:000:0159 Для обслуговування дільничної
лікарні

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, Державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 032716 від 25.12.2008

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року №432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 61 370,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 30 685,35 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 685,35 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 137,07 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 068,54 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 068,54 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Дорогиничі, вул. Набережна, 1.
Відповідальна особа балансоутримувача: Лілія Володимирівна Панасюк, тел.: (03374) 21493.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 16.11.2021 № 618.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-30-000012-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 613,71 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 306,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 306,85 грн.
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14

відомості
приватизації

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення дільничної
лікарні ветеринарної медицини /А-1/ площею 59,3 м2 за адресою: Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Войнин, вул. Лісова, 5
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини
/А-1/ площею 59,3 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Войнин, вул. Лісова, 5.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Локачинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692506), адреса: Волинська обл., смт Локачі, вул. Горєлова,27а, тел.: (03374) 214
93, (03374) 215 65.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Приміщення дільничної
лікарні ветеринарної медицини /А-1/

Волинська обл.,
Володимир-Во
линський р-н,
с. Войнин,
вул. Лісова, 5

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа (м2)
номер
використання
59,3

1831674207224 1220.9 Будівлі
для конторських та адмі
ністративних
цілей інші

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності (індексний номер витягу:
167024199 від 17.05.2019)

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

Відомості про земельні ділянки
Назва

Адреса
розташування

Земель- Волинська обл., Воло
на дідимир-Волинський р-н,
лянка
с. Войнин

Площа земельної ділянки (га)
0,2226

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення земельної
ділянки

0722486300:02:000:0085 Для обслуговування дільничної
лікарні

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 034002 від 05.11.2009

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року №432 (із змінами).
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 21 305,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 10 652,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
10 652,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 130,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 065,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 065,25 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Войнин, вул. Лісова, 5.
Відповідальна особа балансоутримувача: Лілія Володимирівна Панасюк, тел. (03374) 21493.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 16.11.2021 № 619.
Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-30-000013-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 213,05 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 106,53 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 106,53 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне
конструкторське бюро прецизійних верстатів»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів».
Місцезнаходження: вул. Миколи Боровського, 41, м. Одеса.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00224892.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – працівники відсутні.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 р. – 2019 р. – 1136,6 тис. грн, у тому числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період

Загальний дохід, тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2017 р.

391,5

–

2018 р.

376,1

–

2019 р.

369,0

–

Основні показники
господарської діяльності підприємства
за останні три роки
№
Одиниця
Показники
2017 р. 2018 р. 2019 р. 31.10.2020
з/п
виміру
1. Активи (форма №1, рядок 1300)
тис. грн 99,2
76,2
96,7
122,1
1.1 Необоротні активи
тис. грн
–
–
–
–
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
тис. грн
–
–
–
–
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
тис. грн
–
–
–
–
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
тис. грн
–
–
–
–
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
тис. грн
–
–
–
–
1.2 Оборотні активи
тис. грн
99,2
76,2
96,7
122,1
1.2.1 запаси
тис. грн
61,7
35,1
80,6
122,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 тис. грн
–
–
–
–
+ 1140 + 1145 + 1155)
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165)
тис. грн
37,5
41,1
16,1
–
1.2.4 Витрати майбутніх періодів (форма № 1, рядок 1170)
тис.грн.
–
–
–
–
Інші оборотні активи (форма № 1, ряд.1190)
тис. грн
–
–
–
–
2. Пасиви
тис. грн
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
тис. грн
53
53
53
53
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
тис. грн
–
–
–
–
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
тис. грн
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695
тис. грн
–
–
–
69,1
-1660 – 1665 -1670)
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:
тис. грн
–
–
–
69,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці
тис. грн
–
–
–
39,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом
тис. грн
–
–
–
–
2.4.3 розрахунками зі страхування
тис. грн
–
–
–
–
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги
тис. грн
–
–
–
29,4
3. Доходи всього, в тому числі:
тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн 391,5
376,1
369,0
97,7
3.2 Інші операційні доходи
тис. грн
–
–
–
–
3.3 Інші фінансові доходи
тис. грн
–
4. Витрати всього, в тому числі:
тис. грн (391,5) (376,1) (369,0)
(97,7)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн (159,4) (155,0) (159,6)
(45,2)
4.2 Адміністративні витрати
тис. грн
–
–
–
–
4.3 Витрати на збут
тис. грн
–
–
–
–
4.4 Інші операційні витрати
тис. грн (232,1) (221,1) (209,4)
(52,5)
4.5 Інші витрати
тис. грн
(-)
(-)
(-)
(-)
4.6 Витрати з податку на прибуток
тис. грн
–
–
–
–
5. Чистий прибуток (збиток) + ,тис. грн
–
–
–
–
6. Середня кількість всіх працівників
осіб
5
5
5
2
7. Фонд оплати праці усіх працівників
тис. грн 204,0
228,0
258,0
73,3
8. Середньомісячна заробітна плата
грн
3400
3800
4300
4750
Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати –
39,7 тис. грн, за послуги – 29,4 тис. грн.
Станом на 31.03.2021 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати –
39,7 тис. грн, за послуги – 29,4 тис. грн.
Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.03.2021, становить 85 360,00
гривень (без урахування ПДВ).
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.
Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова установка,
столи канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, стелажі
металеві, шафа електрична силова, шафа книжкова, яке знаходиться у задовільному стані.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.
Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду. Станом на 31.03.2021 договори оренди на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення
відходів підприємством не здійснюються.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із
змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних ) коштів. У разі придбання
об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора а також документальне підтвердження , що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем
аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті
8 цього Закону.
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 85 360,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 42 680,00 грн (без урахування ПДВ);
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
42 680,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 536,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 268,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
4 268,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» зобов’язаний забезпечити:
протягом двох місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 8 900,00 грн без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації «ЄМК державного підприємства
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»)
Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з
організатором аукціону.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106,
час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//.
Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказом
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 11.11.2021 № 1831.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-03-000003-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 853,60 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 426,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 426,80 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик 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 Одеській та Миколаївській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний та проектноконструкторський інститут», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Івана Франка, 55
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Одеський спеціальний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут».
Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Івана Франка, 55.
Нерухоме майно розташоване за адресами: м. Одеса, вул. Івана Франка, 55 та м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00237630.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань юридична особа – Державне підприємство «Одеський спеціальний науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут» має 4 відокремлені підрозділи без права юридичної особи.
На теперішній час здійснює виробничу діяльність лише один відокремлений підрозділ – ВСП «Випробувальний центр» (код за ЄДРПОУ ВП 38785240) за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 8 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки
у сфері інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р.: 978,8 тис. грн, у тому
числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період
Загальний дохід, тис. грн.
Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 р.
309,6
309,6
2019 р.
545,7
545,7
2020 р.
–
–
Станом на 30.09.2021
123,5
123,5
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та останній звітний період
№
Показники
з/п
1. Активи (форма №1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
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Одиниця
виміру
тис. гри
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.09. 2021
8441,5 6588,5 6363,5
6811,2 3627,8 3485,0
–
–
–
–
–
–
6811,2 3627,8 3485,0
–
–
–

6327,1
3085,5
–
–
3085,5
–

Продовження таблиці

Одиниця
№
Показники
2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.09. 2021
виміру
з/п
1.2 Оборотні активи
тис. грн 1630,3 2960,7 2878,5
3241,6
1.2.1 запаси
тис. грн
–
–
–
–
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки 1125 + 1130 + 1135 тис. грн 1516,0 1495,6 2865,6
2952,7
+ 1140 + 1145 + 1155)
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165)
тис. грн 81,6
1433,1
2,8
288,9
2. Пасиви
тис. грн 8441,5 6588,5 6363,5
6327,1
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
тис. грн 2942,9 3014,7 2907,6
-1482,9
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
тис. грн
–
–
–
–
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
тис. грн 5498,6 3573,8 3455,9
7810,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695
тис. грн 5498,6 3573,8 3455,9
7810,0
-1660 – 1665 -1670)
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:
тис. грн 5498,6 3573,8 3455,9
7688,6
2.4.1 розрахунками з оплати праці
тис. грн 686,2
686,2
738,3
1046,1
2.4.2 розрахунками перед бюджетом
тис. грн 1647,5 1647,5 2316,6
1722,7
2.4.3 розрахунками зі страхування
тис. грн 308,4
308,4
336,7
403,4
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги
тис. грн 11,0
11,0
11,0
66,8
2.4.5 інші поточні зобов’язання
2845,5 920,7
53,3
4449,6*
3. Доходи всього, в тому числі:
тис. грн 309,6 545,7
–
123,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн 309,6
545,7
–
123,5
3.2 Інші операційні доходи
тис. грн
–
–
–
–
3.3 Інші фінансові доходи
тис. грн
–
–
–
–
4. Витрати всього, в тому числі:
тис. грн 1125,3 760,7 107,2
4514,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн
–
–
–
–
4.2 Адміністративні витрати
тис. грн
–
–
–
–
4.3 Витрати на збут
тис. грн
–
–
–
–
4.4 Інші операційні витрати
тис. грн 1125,3 760,7
–
4514,0
4.5 Інші витрати
тис. грн
–
–
107,2
–
4.6 Витрати з податку на прибуток
тис. грн
–
–
–
–
5. Чистий прибуток (збиток) + ,тис. грн -815,7 -215,0 -107,2
-4390,5
6. Середня кількість всіх працівників
осіб
8
8
8
8
7. Фонд оплати праці усіх працівників
тис. грн 357,2 415,3 131,6** 474,2**
8. Середньомісячна заробітна плата
грн
3721
4326
5482
7410
* Збільшення інших поточних зобов’язань в 2021 році пояснюється судовими рішеннями на користь
Південного офіса Держаудитслужби.
** Фонд оплати праці визначений за фактично відпрацьований час.

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість – 7688,6 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
за товари, роботи, послуги – 66,8 тис. грн;
за розрахунками з бюджетом – 1763,2 тис. грн;
за розрахунками зі страхування – 419,1 тис. грн;
із заробітної плати – 1111,3 тис. грн;
інші поточні зобов’язання – 4449,6 тис. грн.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Реєстраційний номер
Адреса
Функціо
Загальна відповідно до Держав
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташунальне викоплоща, м2 ного реєстру речових
права власності
та власник
вання
ристання
прав на нерухоме майно
Нежитло- м. Одеса,
557,7
1228527351101
1220 – Бу- Договір купівлі-продажу, серія та
Державна форма власносве примі- вул. Судно- (524,8 –
дівлі офісні номер 8495 від 27.12.2006; ріті. Власник – Державне
щення
будівна, 1
за даними
шення Малиновського районного
підприємство «Одеський
нового
суду м. Одеси № 2-4632/2007 від
спеціальний науковотехнічного
04.07.2007. Інформація з Держав дослідний і проектнопаспорта)
ного реєстру речових прав на неру- конструкторський
хоме майно, № інформаційної довід- інститут» (код за ЄДРПОУ
ки 249188940 від 22.03.2021
00237630)
Нежитло- м. Одеса,
126,4
1227270851101
1220 – Бу- Договір купівлі-продажу, серія та
Державна форма власносве при- вул. Івана
дівлі офісні номер 1522 від 15.03.2007; ріті. Власник – Державне
міщення Франка, 55
шення Малиновського районного
підприємство «Одеський
першого
суду м. Одеси № 2-4632/2007 від
спеціальний науковоповерху
04.07.2007. Інформація з Держав дослідний і проектноного реєстру речових прав на неру- конструкторський
хоме майно, № інформаційної довід- інститут» (код за ЄДРПОУ
ки 249188940 від 22.03.2021
00237630)
Земельні ділянки під об’єктами нерухомості окремо не виділялись.
Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення
відходів підприємством не здійснюються.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань, об’єкти цивільної оборони відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський спеціальний науководослідний та проектно-конструкторський інститут» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
р. № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський спеціальний
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут» повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних ) коштів. У разі придбання
об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного
кредитора а також документальне підтвердження , що такий кредитор бажає розглянути можливість надання
відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором
не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 6 327 103,69 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 163 551,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
3 163 551,85 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 632 710,37 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 316 355,19 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
316 355,19 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський спеціальний
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
1) недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно з ч. 7 ст. 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна);
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2) погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом двох місяців
(відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок №UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт «ЄМК ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут»)
Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account №UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
за попередньою домовленістю з організатором аукціону.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106,
час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//.
Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказом
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 18.11.2021 № 1868.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-03-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 63 271,04 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 635,52 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 635,52 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик 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 Одеській та Миколаївській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки»,
що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 132
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки».
Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Мечникова, 132.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 13884845.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 8 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки
у сфері інших природничих і технічних наук.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р.: 2189 тис. грн, у тому числі
експортної – 1649 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих
і технічних наук; виробництво обладнання зв’язку; виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; ремонт і технічне обслуговування
електронного й оптичного устаткування.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Станом на 30.09.2021

Загальний дохід, тис. грн
848
818
377
146

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
308
818
377
146

Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та останній звітний період
№
Показники
з/п
1. Активи (форма №1, рядок 1300)
1.1 Необоротні активи
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій
1.1.3 Балансова вартість основних засобів
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції
1.2 Оборотні активи
1.2.1 запаси
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки 1125 + 1130 + 1135 +
1140 + 1145 + 1155)
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165)
2. Пасиви
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі:
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660
- 1665 -1670)
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:
2.4.1 розрахунками з оплати праці
2.4.2 розрахунками перед бюджетом
2.4.3 розрахунками зі страхування
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги
3. Доходи всього, в тому числі:
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3.2 Інші операційні доходи
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі:
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

24 листопада 2021 року

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

6074,0
4277,0
–
–
4277,0
–
1797,0
1470,0
262,0

5947,0
4198,0
–
–
4198,0
–
1749,0
1282,0
426,0

9 місяців
2021 р.
3580,0 36642,0
3353,0 36574,0
–
–
–
–
3353,0 36574,0
–
–
227,0
68,0
–
–
158,0
53,0

тис. грн
65,0
тис. грн 6074,0
тис. грн 4948,0
тис. грн
–
тис. грн 1126,0
тис. грн 1126,0

22,0
5947,0
4287,0
–
1660,0
1660,0

61,0
15,0
3580,0 36642,0
-615,0 31201,0
–
–
4195,0 5441,0
4195,0 5441,0

2018 р. 2019 р. 2020 р.

тис. грн
0
687,6
3197,0 4084,0
тис. грн
0
298,0
983,0
1280,0
тис. грн
0
324,0
1980,0 2261,0
тис. грн
0
65,6
234,0
381,0
тис. грн
0
0
0
162,0
тис. грн 848,0 818,0
377,0
146,0
тис. грн 308,0
818,0
377,0
146,0
тис. грн 540,0
–
–
–
тис. грн
–
–
–
–
тис. грн -1449,0 -1479,0 - 4902,0 -1508,0
тис. грн -242,0 -1201,0 -864,0
-122,0

Продовження таблиці

№
з/п
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
6.
7.
8.

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

Показники
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +,Середня кількість всіх працівників
Фонд оплати праці усіх працівників
Середньомісячна заробітна плата

2018 р. 2019 р. 2020 р.
-1200,0
–
-7,0
–
–
-601,0
15
913,0
5072

-275,0
–
-3,0
–
–
-661,0
11
882,4
6685

-1187,0
-129,0
-2722,0
–
–
-4525,0
11
862,8
6536

9 місяців
2021 р.
-576,0
–
-810,0
–
–
-1362,0
8
477,2
6628

Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість – 4084,0 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
за товари, роботи, послуги – 237,0 тис. грн;
за розрахунками з бюджетом – 3334,0 тис. грн;
за розрахунками зі страхування – 403,0 тис. грн;
із заробітної плати – 1406,0 тис. грн;
із внутрішніх розрахунків – 61,0 тис. грн.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Назва

Адреса
розташування

Інженерном. Одеса, вул. Мечлабораторний кор- никова, 132
пус (АА1А2)*

Реєстраційний
номер відповідЗагальна
но до Державплоного реєстру
ща, м2
речових прав на
нерухоме майно
8761,4 23693225

Енергоблок

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

КПП № 6 (Ж)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

РСУ № 11 (Л)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

412,9

23693391

Складський комплекс № 12 (М)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

66,5

23693391

Прохідна № 14 (О)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23,8

23693391

Склад № 15 (П)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

164,4

23693391

Майстерні № 16 (Р) м. Одеса, вул. Мечникова, 132

476,3

23693391

Малярка № 2 (В)

89,7

23693391

66,7

23693391

161,3

23693391

282,6

23693391

254,7

23693391

184,6

23693391

381,1

23693391

366,5

23693391

22,6

23693391

7,4

23693391

Насосна станція (З) м. Одеса, вул. Мечникова, 132

50,4

23693391

Електрогазозварювальна № 22 (Ц)
Пожежний резервуар (I)
Зовнішні електромережі
Внутрішньо-площові
кабельні мережі
Внутрішньо-площові
кабельні мережі
Внутрішні та зовнішні
телефоні мережі
Внутрішньо-площові
мережі водопоста
чання та каналізації
Внутрішньо-площові
мережі водопостачання та каналізації
Зовнішнє освітлення

м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132

73,5

23693391

400 м3

23693391

Компресорна №
3 (Г)
Столярка № 10 (К)
Бокси № 13 (Н)
Склад № 17 (С)
Склад № 18 (Т)
Склад № 19 (У)
Склад № 20 (Ф)
Вбиральня (Х)
Насосна ливнева
каналізація (Д)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132

Входить
до складу
Інженер
но-лабо
раторного
корпусу
(АА1А2)
7,4
23693391

23693391
23693391
23693391
23693391
23693391

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23693391

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23693391

Зовнішньо-площові
мережі телефонів
Внутрішньо-площові
слабострумні
мережі
Внутрішньо-площові
мережі ВК

м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23693391

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23693391

Огорожа № 1-6

м. Одеса, вул. Мечникова, 132
м. Одеса, вул. Мечникова, 132

Мостіння (III)

Мостіння (ІІ)

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

23693391

830,0

200,0

Функціональне
використання

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

1263.1 – Будівлі
науково-дослідних
та проектновишукувальних установ
2224.9 – Споруди
місцевих електричних
та телекомунікаційних
мереж інші

Свідоцтво про право
власності САВ 375321
від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради. Інформація
з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 25.02.2020 № інформаційної довідки 201691979

Державна форма
власності.
Власник –
держава
в особі
Міністерства промислової
політики
України

1220.5 –
Адміністративнопобутові будівлі промислових підприємств
1263.9 – Будівлі освітніх
та науково-дослідних
закладів інші
1263.9 – Будівлі освітніх
та науково-дослідних
закладів інші
1220.5 –
Адміністративнопобутові будівлі промислових підприємств
1263.9 – Будівлі освітніх
та науково-дослідних
закладів інші
1263.9 – Будівлі освітніх
та науково-дослідних
закладів інші
1274.6 – Господарські
будівлі
1274.6 – Господарські
будівлі
1274.6 – Господарські
будівлі
1274.6 – Господарські
будівлі
1252.8 – Склади універсальні
1252.8 – Склади універсальні
1252.8 – Склади універсальні
1252.8 – Склади універсальні
1274.6 – Господарські
будівлі
2223.1 – Місцеві каналізаційні та водостічні
мережі
2222.9 – Споруди місцевих трубопровідних
систем інші
1274.6 – Господарські
будівлі
1252.2 – Резервуари та
ємності інші
2224.1 – Місцеві електросилові мережі
2224.4 – Місцеві телекомунікаційні лінії
2224.4 – Місцеві телекомунікаційні лінії
2224.4 – Місцеві телекомунікаційні лінії
2222.9 – Споруди місцевих трубопровідних
систем інші
2222.9 – Споруди місцевих трубопровідних
систем інші
2224.9 – Споруди
місцевих електричних
та телекомунікаційних
мереж інші
2224.4 – Місцеві телекомунікаційні лінії
2224.4 – Місцеві телекомунікаційні лінії

Свідоцтво про право
власності САВ 823126
від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради. Інформація
з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 25.02.2020 № інформаційної довідки 201691979

Державна форма
власності.
Власник –
держава
в особі
Міністерства промислової
політики
України

Свідоцтво про право
власності САВ 823126
від 18.06.2008, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради. Інформація
з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 25.02.2020 № інформаційної довідки 201691979

Державна форма
власності.
Власник –
держава
в особі
Міністерства промислової
політики
України

2222.9 – Споруди місцевих трубопровідних
систем інші
2421.1 – Огородження Згідно з абз. 6 ч. 5 ст. 12 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» зміни
2112.3 – Дороги для
характеристик об’єкта нерухомого майтехнологічного автотранспорту промисло- на, розташованого на земельній ділянці,
вносяться під час проведення державної
вих підприємств
реєстрації права власності на такий
2112.5 – Майдани, тро- об’єкт у результаті вчинення дій, спрямотуари та пішохідні зони ваних на набуття, зміну або припинення
речових прав

До складу об’єкта приватизації входить транспортний засіб – автомобіль Daewoo Lanos, 2002 року випуску.
*Інформація про об’єкти, що не підлягають приватизації.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда
цивільного захисту «Сховище (протирадіаційне укриття) № 56290» загальною площею 580,0 м2, розташована
у підвалі інженерно-лабораторного корпусу (літ. АА1А2) за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 132.
Земельні ділянки під об’єктами нерухомості окремо не виділялись.
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відомості
приватизації

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення
відходів підприємством не здійснюються.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.
Майно підприємства (або його частина),
яке передано в оренду станом на 30.09.2021
№
з/п

Орендар

Назва об’єкта оренди

1 Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

Відокремлена частина приміщення
технічного поверху та ділянка даху
у будівлі інженерно-лабораторного
корпусу, які розташовані за адресою:
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
2 ТОВ
Нежитлові приміщення, розташова«Сател»
ні в будівлі ІЛК, корпус А2 (інв. №
1, рег. номер 13884845.АААДКЖ276
код 1263.1), за адресою: м. Одеса,
вул. Мечникова, 132
3 ТОВ «Лайф- Нежитлові приміщення технічного
селл»
поверху – 6 м2, відкрита площадка
на даху будівлі – 9 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
4 ТОВ «Інтер- Частина даху та частина технічного
телеком» поверху будівлі ІЛК корпус 1А, які
розташовані за адресою: м. Одеса,
вул. Мечникова, 132
5 ТОВ «Сезам Приміщення в будівлі колишніх гапродакшн» ражних боксів (інв. № 20, згідно з
техпаспортом літ. «Ф»), реєстр. №
13884845.1.АААДКЖ308 за адресою:
м. Одеса, вул. Мечникова, 132

Орендована площа
(м2)

Цільове призначення оренди

Орендна
плата за
місяць
без ПДВ
(грн)
№ 209840910328 4084,98
від 09.03.2011
Реквізити
договору
оренди

10,9

Розміщення обладнання і антеннофідерних устаткувань базової станції
стільникового телефонного зв’язку ПрАТ
«Київстар»

16,3

Розміщення офіса

№ 20984091132
від 24.11.2006

1680,0

15,0

Розміщення офіса операторів телекому- № 20984091096
нікацій, які надають послуги з мобільного від 10.10.2006
зв’язку

5773,5

7,72

Розміщення базової станції мобільного
№ 209840910950 4560,8
зв’язку (розміщення операторів телекому- від 26.09.2013
нікацій, які надають послуги з рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги з доступу до Інтернет)
Розміщення складу
№ 20984091632 3274,53
від 03.12.2008

71,70

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науководослідний інститут телевізійної техніки» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у
випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання
об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем
аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті
8 цього Закону.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає
правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Покупець зобов’язаний протягом 1 року після переходу права власності на Об’єкт приватизації забезпечити проведення реєстрації припинення юридичної особи – державного підприємства «Одеський науководослідний інститут телевізійної техніки» (ст. 104 Цивільного кодексу України).
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35 034 832,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 517 416,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
17 517 416,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 503 483,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 751 741,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 751 741,60 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науководослідний інститут телевізійної техніки» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів
3, 4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців
від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно з ч. 7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна);
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом 30 днів
від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»);
відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту покупець зобов’язаний забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок
власних коштів протягом року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – «ЄМК ДП «Одеський науково-дослідний
інститут телевізійної техніки»)
Рахунок №UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43015722
в іноземній валюті:
Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions
Валюта рахунка – USD
Account №UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York
SWIFT: CHAS US 33.
Валюта рахунка – EUR
Account № UA833223130000025301000000279
Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine for the
Odessa Branch.
SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC
Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: DEUT DE FF.
Purpose of payment: (please, indicat without fail the purpose of payment).
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта
за попередньою домовленістю з організатором аукціону.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106,
час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//.
Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від
22.11.2021 № 1902.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-02-000002-1.
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 – 350 348,32 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 175 174,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 175 174,16 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишнього
клубу загальною площею 404,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н,
с. Хоружівка, вул. Шкільна, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Будівля
колишнього клубу
загальною
площею
404,9 м2

Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
розташування площа (м2)
номер
використання
Полтавська
обл., Лубенський р-н,
с. Хоружівка,
вул. Шкільна, 17

404,9

2304191753236 1999,9 Інші
будівлі

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 03.03.2021 індексний номер витягу 246777327, номер
запису про право власності 40822428,
дата державної реєстрації 26.02.2021

Державна, Регіональ
не відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та
Сумській областях (код
ЄДРПОУ 42769539)

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 м2 – окремо розташована одноповерхова громадська будівля. Розташована в центральній зоні села Хоружівка.
Інженерні комунікації відсутні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 404,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 388 631,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 194 315,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
194 315,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 38 863,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 431,55 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
19 431,55 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч вісімдесят сім гривень
00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»

24 листопада 2021 року
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відомості
приватизації

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17.
ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької селищної
ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до
13.00.
Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612,
email: valentyna.mukha@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 Полтавській та Сумській областях від
15.11.2021 № 1185.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 886,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 943,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 943,16 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі колишнього клубу загальною площею 398,7 м2 за адресою:
Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Тимки, вул. Центральна, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 398,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Тимки, вул. Центральна,
1.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будівля
Полтавська
398,7
2304215553236 1999,9 Інші
Витяг з Державного реєстру речових
Державна, Регіональне
колишньо- обл., Лубенбудівлі
прав на нерухоме майно про реєстрацію відділення Фонду дер
го клубу
ський р-н,
права власності від 03.03.2021 індексний жавного майна Укразагальною с. Тимки,
номер витягу 246782044, номер запису їни по Полтавській та
площею
вул. Центральпро право власності 40822945, дата дер Сумській областях (код
398,7 м2
на, 1
жавної реєстрації 26.02.2021
ЄДРПОУ 42769539)
Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 398,7 м2, окремо розташована одноповерхова громадська будівля. Розташована в центральній зоні села Тимки.
Інженерні комунікації відсутні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 398,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Тимки, вул. Центральна, 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 382 680,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 191 340,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
191 340,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 38 268,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 134,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
19 134,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5087,00 грн(п’ять тисяч вісімдесят сім гривень
00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

24 листопада 2021 року

in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Тимки,
вул. Центральна, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької селищної
ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до
13.00.
Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612,
email: valentyna.mukha@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 Полтавській та Сумській областях від
15.11.2021 № 1184.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 826,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 913,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 913,40 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишньої
лазні загальною площею 166,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара
назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля колишньої лазні загальною площею 166,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н),
с. Вишневе, вул. Тополева, 2а.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна
Адреса
Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
площа
розташування
номер
використання
права власності
та власник
(м2)
Будівля
Полтавська обл.,
166,7 2304181753236 1999,9 Інші
Витяг з Державного реєстру речових
Державна, Регіональне
колишЛубенський р-н
будівлі
прав на нерухоме майно про реєстрацію відділення Фонду дер
ньої лазні (стара назва –
права власності від 03.03.2021 індексний жавного майна Укразагальною Оржицький р-н),
номер витягу 246775575, номер запису їни по Полтавській та
площею
с. Вишневе,
про право власності 40822224, дата дер Сумській областях (код
166,7 м2
вул. Тополева, 2а
жавної реєстрації 26.02.2021
ЄДРПОУ 42769539)
Об’єкт приватизації – будівля колишньої лазні загальною площею 166,7 м2, окремо розташована одноповерхова громадська будівля. Знаходиться в серединній частині села Вишневе.
Інженерні комунікації відсутні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівлі колишньої лазні загальною площею 166,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 105 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 52 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
52 850,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 570,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 285,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5 285,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 гривень (п’ять тисяч сто сорок вісім
гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
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відомості
приватизації

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької селищної
ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до
13.00.
Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612,
email: valentyna.mukha@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 Полтавській та Сумській областях від
16.11.2021 № 1197.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 057,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 528,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 528,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишнього
клубу загальною площею 318,0 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н
(стара назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 318,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н),
с. Іванівка, вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний Функціональне
Підстава виникнення
Форма власності
Назва
розташування
площа (м2)
номер
використання
права власності
та власник
Будівля
Полтавська обл.,
318,0
2304224353236 1999,9 Інші
Витяг з Державного реєстру речо- Державна, Регіональне
колишньо- Лубенський
будівлі
вих прав на нерухоме майно про
відділення Фонду дер
го клубу
р-н (стара нареєстрацію права власності від
жавного майна Укразагальною зва – Оржицький
03.03.2021 індексний номер витягу їни по Полтавській та
площею
р-н), с. Іванівка,
246783765, номер запису про право Сумській областях (код
318,0 м2
вул. Центральна, 6
власності 40823139, дата державної ЄДРПОУ 42769539)
реєстрації 26.02.2021
Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 318,0 м2, окремо розташована одноповерхова громадська будівля. Розташована в серединній частині села Іванівка.
Інженерні комунікації відсутні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 318,0 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6 здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 170 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 85 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
85 400,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17 080,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 540,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
8 540,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 гривень (п’ять тисяч сто сорок вісім
гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
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Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької селищної
ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до
13.00.
Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612,
email: valentyna.mukha@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 Полтавській та Сумській областях від
16.11.2021 № 1196.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 708,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 854,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 854,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишнього
клубу загальною площею 199,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н
(стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (вул. Леніна), 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 199,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (вул. Леніна), 3.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційнопромислова компанія «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651); адреса: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Перемоги, 6; телефон для довідок (05365) 26537; електронна адреса:
poltavazerno@astarta.com.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Будівля
колишнього клубу
загальною
площею
199,2 м2

Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н
(стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна
(вул. Леніна), 3

Загальна Реєстраційний Функціональне
площа (м2)
номер
використання
199,2

2304232153206 1999,9 Інші
будівлі

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
03.03.2021 індексний номер витягу
246785291, номер запису про право власності 40823295, дата дер
жавної реєстрації 26.02.2021

Державна, Регіональне
відділення Фонду дер
жавного майна України
по Полтавській та Сумській областях (код за
ЄДРПОУ 42769539)

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 199,2 м2, окремо розташована одноповерхова будівля. Розташована в серединній зоні села Степове.
Інженерні комунікації відсутні.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 199,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (вул. Леніна), 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 107 000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 53 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
53 500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5 350,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 гривень (п’ять тисяч сто сорок вісім
гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).

24 листопада 2021 року
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відомості
приватизації

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з
8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 3.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт» Отрода Віктор Васильович, телефон (050) 9318523, e-mail: otroda@astarta.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до
13.00.
Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532)500612,
e-mail: nataliia.zombra@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 Полтавській та Сумській областях від 16
листопада 2021 р. № 1198.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000005-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 535,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – дизельної загальною площею 23,0 м2 за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Любар, вул. Незалежності, 40
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: дизельна загальною площею 23,0 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Любар, вул. Незалежності, 40.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Любарському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37683869), адреса: 13100, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. (04147) 2-31-36.

Назва
Дизельна загальною
площею
23,0 м2

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Загальна Реєстра- Функціо
Адреса
Підстава виникнення
площа
ційний
нальне вирозташування
права власності
(м2)
номер користання
Житомирська обл.,
23,0
6560842 1999.9 Інші Інформація з Державного реєстру речових прав
Житомирський р-н
будівлі
на нерухоме майно та Реєстру прав власності
(колишній Любарна нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
ський р-н), смт ЛюЄдиного реєстру заборон відчуження об’єктів небар, вул. Незалежрухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
ності, 40 (колишня
від 19.07.2021, номер інформаційної довідки
вул. Леніна, 40)
266438652, свідоцтво про право власності від
08.06.2012, серія САС № 830150, видане на підставі
рішення виконкому Любарської селищної ради

Форма власності
та власник
Державна, Держава
Україна в оперативному управлінні
Управління Державної
казначейскої служби
України в Любарському районі Житомирської області (код за
ЄДРПОУ 37683869)

Об’єкт приватизації – дизельна загальною площею 23,0 м2. Рік побудови – 1995.
Фундамент бутовий; стіни цегляні; підлога цегляна; дах – шифер. Об’єкт знаходиться у задовільному
стані.
Відомості про земельну ділянку
Площа зеЦільове признаАдреса
Кадастровий номер
Назва
мельної дічення земельної
розташування
земельної
ділянки
лянки (м2)
ділянки
Земельна Житомирська
2400 (на цій 1823155100:00:006:0032 Для будівництва
ділянка
обл., Житоплощі розта обслуговумирський р-н ташовані
вання будівель
(колишній Лю- нежитлоорганів дер
барський р-н), ві будівлі
жавної влади та
смт Любар,
УДКСУ у
місцевого самовул. НезаЛюбарськоврядування
лежності, 40
му районі,
(колишня вул. у т. ч. диЛеніна, 40)
зельна)

Форма власності, підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація про обтяження
Державна, власник –Любарська районна державна
адміністрація правокористувач – Управління Державної
казначейської служби України у Любарському районі
Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37683869),
інформація з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.07.2021, реєстраційний номер
248108518231, номер запису про право власності/довірчої власності 3943386, номер запису про інше речове
право 3945294, дата державної реєстрації 19.12.2013,
відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

24 листопада 2021 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація дизельної загальною площею 23,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Любар, вул. Незалежності, 40 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1034,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 517,33 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
517,33 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 103,47 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 51,73 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
51,73 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті EUR:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE
BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE
BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського 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 сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа від балансоутримувача: Назаревич Микола Васильович, тел. (096) 394-74-92,
(04147) 2-31-36.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили,
24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 16.11.2021 № 1258.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-19-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 10,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5,17 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – дизельної загальною площею 30,8 м2 за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Попільня, вул. Горького, 22а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: дизельна загальною площею 30,8 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Попільня, вул. Горького, 22а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Попільнянському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37720533), адреса: 13501, Житомирська обл.,
Житомирський р-н, смт Попільня, вул. Горького, 22а, тел. (04137) 5-14-92.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Дизельна
загальною
площею
30,8 м2

Адреса
розташування
Житомирська
обл., Житомирський р-н (колишній Попільнянський р-н),
смт Попільня,
вул. Горького, 22а

Загальна
площа
(м2)

Реєстраційний
номер

Функціо
нальне використання

30,8

6560760

1999.9 Інші
будівлі

Підстава виникнення
права власності

Форма власності
та власник

Інформація з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно та Реєстру прав власності
на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
від 19.07.2021, номер інформаційної довідки
266442845, дата державної реєстрації 11.08.2012,
свідоцтво про право власності від 10.07.2012, видане виконкомом Попільнянської селищної ради

Державна, держава
Україна в оперативному управлінні
Управління Державної
казначейскої служби
України у Попільнянському районі Житомирської області (код
за ЄДРПОУ 37720533)

№ 59 (1404)

21

відомості
приватизації

м2.

Об’єкт приватизації – дизельна загальною площею 30,8
Фундамент – стрічковий, бутовий; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; підлога бетонна; вікно – одинарне, глухе; дах – шифер; електрозабезпечення від зовнішніх мереж. Об’єкт знаходиться у задовільному стані.
Площа
земельної
ділянки (м2)
Земельна Житомирська 1473 (на цій
ділянка обл., Житоплощі розмирський р-н ташовані не(колишній По- житлові будівлі
пільнянський
УДКСУ у Пор-н), смт Попільнянському
пільня, вул. вул. районі, у т. ч.
Горького, 22а дизельна)
Назва

Адреса
розташування

Відомості про земельну ділянку
Цільове признаКадастровий номер
Форма власності, підстава на право користування
чення земельної
земельної ділянки
земельною ділянкою, інформація про обтяження
ділянки
1824755100:01:008:0004 03.09 Для будів- Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме
ництва та обслу- майно про реєстрацію іншого речового права від
говування буді19.05.2021, індексний номер витягу 257264741,
вель кредитнореєстраційний номер 2362236518247, номер запису
фінансових
про інше речове право 42022030, право постійного
установ
користування земельною ділянкою, дата державної
реєстрації 13.05.2021, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та
номер: ЯЯ № 074355 від 17.12.2012

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація дизельної загальною площею 30,8 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Попільня, вул. Горького, 22а здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1306,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 653,38 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
653,38 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 130,68 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 65,34 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
65,34 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті EUR:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE
BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE
BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського 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 сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа від балансоутримувача: Микитюк Юрій Вікторович, тел. (04137) 5-14-92.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили,
24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 16.11.2021 № 1259.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-19-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 13,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6,53 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6,53 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
житлового будинку літ. «А-1» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: житловий будинок літ. «А-1».
Місцезнаходження: Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 46 %.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Адреса
Загальна Реєстраційний
Функціональне
Підстава виникнення
Назва
розташування площа (м2)
номер
призначення
права власності
ЖитХарківська об- Площа за- 2372827363104 4100.2 Будівлі житло- Витяг з Державного реєстру речових
ловий
ласть, м. Ізюм, будови –
вого фонду, що пере- прав на нерухоме майно про реєстрабудинок вул. Некрасо- 191,6
бувають у недобудо- цію права власності від 31.05.2021,
літ. «А-1» ва, 80
ваному стані
номер витягу 259197680

Форма власності
та власник
Державна, держава Україна в особі Фонду держав
ного майна України, код
ЄДРПОУ 00032945

Опис об’єкта: одноповерховий, цегляний будинок з підвалом. Другий поверх та дах відсутні. Фундамент
з бетонних блоків має тріщини, сколи, вибоїни. Стіни, перегородки – цегляні, масово зруйновані. Заповнення віконних та дверних прорізів відсутнє. Руйнування кладки під віконними прорізами. Залізобетонні перекриття над підвальним приміщенням мають тріщини, над першим поверхом збереглись частково. Зовнішнє
та внутрішнє оздоблення стін відсутнє. Залізобетонні сходи до підвального приміщення частково зруйновані. Інженерні комунікації відсутні. По всій зовнішній та частково внутрішній площі об’єкта незавершеного
будівництва ростуть дерева. Технічний стан незадовільний..
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 грудня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
продажу на аукціоні з умовами – 120 589,00 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 60 294,50 грн (без урахування ПДВ);
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 60 294,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12 058,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6 029,45 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6 029,45 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області вартість послуг
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку літ. «А-1» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80, у розмірі 4 999,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV,
UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місцезна
ходженням об’єкта приватизації: житловий будинок літ. «А-1» за адресою: Харківська область, м. Ізюм,
вул. Некрасова, 80.
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у віртуальній кімнаті даних на сайті:
privatization.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,
адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва
з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Долотіна Т. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській області від 12.11.2021 № 01514.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціону з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 205,89 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 602,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 602,95 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
частини нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 341,7 м2,
який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н,
смт Високопілля, вул. Банкова,19, що перебуває на балансі Головного управління
Пенсійного фонду України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі
площею 341,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, Херсонська обл.,
73005, тел. (0552) 35-47-80, факс (0552) 35-47-83.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт:
об’єкт являє собою частину нежитлових приміщень площею 341,7 м2 двоповерхової адмінбудівлі. Фундамент і цоколь – блоки залізобетонні. Перекриття – азбофанера, стіни – цегла, побілені, обклеєні шпалерами, підлога – бетон, лінолеум. Вікна подвійні, двері однопільні. Номер запису про право власності:
24893943 від 14.02.2018.
Рішенням XXIV сесії Високопільської селищної ради V скликання № 415 від 16.04.2008 виділена земельна
ділянка площею 0,2288 га, кадастровий номер 6521855100:12:043:0001.Цільове призначення – землі дер
жавного управління та місцевого самоврядування.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15.12.2021.
Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем його
розташування: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, за попереднім
узгодженням з контактною особою від регіонального відділення.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: КУГУК Вікторія Анатоліївна (095)5870340.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, Телефон для
довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно
в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні
з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45,
субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмініст
ративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н,
смт Високопілля, вул. Банкова,19, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації окремого майна – частини нежитлових приміщень адміністративної
будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 83 675,00 грн (вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 8 367,50 грн (вісім тисяч триста шістдесят сім гривень 50 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 75 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 75 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (тисяча двісті гривень 00 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора
електронного майданчика через касу відділення банку.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
1 . О п е р а т о р е л е к т р о н н о г о м а й д а н ч и к а п е р е р а х о в у є н а к а з н а ч е й с ь к и й р а х у н о к
№ UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2 . О п е р а т о р е л е к т р о н н о г о м а й д а н ч и к а п е р е р а х о в у є н а к а з н а ч е й с ь к и й р а х у н о к
№ UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опуб
лікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 656 «Про затвердження протоколу аукціонної комісії – «Частина
нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 341,7 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000007-3.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 836,75 грн (вісімсот тридцять шість гривень 75 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять гривень
38 копійок).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять гривень 38 копійок).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації державної власності – окремого майна – частини комплексу будівель цеху
«Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною
площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею
20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2
(інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв.
№ 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038),
за адресою: вул. Мелітопольська, 8, с. Тавричанка, Каховський р-н, Херсонська обл.,
що перебуває на балансі Каховського міжрайонного управління водного господарства
Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина комплексу будівель цеху «Електроремонт»
у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2
(інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2
(інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2
(інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2
(інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137),
№ 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8.
Найменування балансоутримувача: Каховське міжрайонне управління водного господарства Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579), юридична адреса: Південна
продбаза, вул. Соборності,132, м. Каховка, 74800, тел. (05536) 5-55-65.
Відомості про об’єкт приватизації
(нерухоме майно)

Назва

Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні
загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв.
№ 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» –
вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038)

Адреса розташування

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8

Загальна площа

1895,6 м2

Реєстраційний номер

621307465235

Функціональне використання

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

Підстава виникнення права
власності

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
щодо об’єкта нерухомого майна від 13.05.2021, номер інформаційної довідки 256208439, Витяг з Дер
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.04.2015, номер
запису про право власності: 9417415

Форма власності та власник

Державна, Каховське міжрайонне управління водного господарства Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579)

Опис об’єкта: об’єкт малої приватизації складається з двоповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2, одноповерхових будівель (будівля охорони та бухгалтерії загальною
площею 20,5 м2, будівлі для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2, трансформаторної підстанції
загальною площею 37,3 м2, вбиральні, огорожі). Стіни з цегли, фундамент залізобетонний, перекриття – залізобетонні плити, підлога – лінолеум та керамічна плитка, двері та вікна дерев’яні, покрівля шиферна, огорожа – бетонні плити , ворота металеві. Наявні: каналізація, водо-, електропостачання, водяне опалення.
Відомості про земельну ділянку
Назва

Земельна ділянка

Адреса розташування

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8

Площа земельної ділянки (м2)

20351

Кадастровий номер земельної
ділянки

6523585000:06:014:0001

Цільове призначення земельної
ділянки

Для розміщення та обслуговування цеху «Електроремонт»

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

Державна, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права від 19.11.2015, номер запису про інше речове право: 12116331 від 13.11.2015. Державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою, Розпорядження голови Каховської районної дер
жавної адміністрації № 787 від 30.12.2008 року, серія та номер: ЗАА002100-030972400004 від 05.05.2009,
видавник: Каховська державна адміністрації. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26273630 від 19.11.2015

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладались.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукц іон в електронн ій формі буде проведено
23.12.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – частини комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2
(інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135),
«Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1,
3, 4 – огорожа (інв. № 101330038) за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для:
аукціону без умов: 2 659 205,00 грн (два мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті п’ять гривень
00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 1 329 602, 50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять тисяч
шістсот дві гривні 50 копійок);
аукц іон у за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
1 329 602,50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять тисяч шістсот дві гривні 50 копійок).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону без умов: 265 920,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять гривень 50 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 132 960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят гривень 25 копійок);
аукц іон у за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
132 960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят гривень 25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).
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Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску
в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок
оператора електронного майданчика, через який подається заява на
участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика через
касу відділення банку.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування
сплаченого переможцем електронного аукціону гарантійного внеску
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна
здійснити у робочі дні за місцем його розташування: Херсонська обл.,
Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8, за попереднім
узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду
державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
Контактна особа Каховського міжрайонного управління водного
господарства Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Манькова Інна Ігорівна, тел. (05536) 5-55-65.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, телефон
для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись
до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою:
73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 не пізніше ніж за 2 робочих дні
до дати проведення аукціону.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua.
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та документами можна ознайомитися у віртуальній
кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна
України: http://www.privatization.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від
17.05.2021 № 363 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – «Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною
площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для
зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136),
«З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв.
№ 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038)».
Унікальний код, присвоєний об’єкту малої приватизації під час публікації в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2021-02-11-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов: 26 592,05 грн (двадцять шість тисяч п’ятсот
дев’яносто дві гривні 05 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни: 13 296,03 грн (тринадцять
тисяч двісті дев’яносто шість гривень 03 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 13 296,03 грн (тринадцять тисяч двісті
дев’яносто шість гривень 03 копійки).
Місце проведення аукц іон у: аукц іон и будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмініст
ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля станції дегазації одягу
(інв. № 10310037Г) загальною площею 242,7 м2.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21.
Балансоутримувач майна: ПАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський
трубопрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 05393116).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу
балансоутримувачем згідно зі ст. 16 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,084 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), кранбалка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), кран-балка
(інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. № 091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
нанесених державі внаслідок незбереження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок незбереження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6,685 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007),
будівля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв.
№ 91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцез нах од ження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9,265 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ,
літ. А (інв. № і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К
(інв. № і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9,265 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н,
с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код за ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будів
ництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
8,824 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(гараж) літ. Д загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5,149 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(склад) літ. В загальною площею 82,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного

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

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням склад.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5,149 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг
у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 03 грудня
2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 09.12.2021 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки: викуп.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – державна частка у розмірі 30 % статутного капіталу
ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 38972277.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія Пашкевича, 2.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
23.61 – Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний);
23.63 – Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
41.10 – Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 7 326,70907 тис. грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.12.2020: –.
Кількість земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 жовтня 2021
року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, із змінами (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від
24.02.2021 № 0-59-3947 «Щодо формування показників очікуваної
найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2021
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року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції,
що перевищують ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: цілісний майновий комплекс – 25,704 тис. грн, збільшену
рішенням комісії згідно з абзацом 2 пункту 3 розділу VI Положення про
конкурсний відбір СОД.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 02.12.2021 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 08.12.2021 об 11.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-21.

підсумки
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 12.08.2021

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. Н-1 (сходи літ. н, н/)
загальною площею 68,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 227.
Балансоутримувач майна: ТДВ «Дніпропетровське автопідприємство 0406» (код за ЄДРПОУ 24429038).
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): 31.07.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля
котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), які не
увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцез нах од ження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв. № і2300001016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. № і230000-1016300005),
склад ПММ, літ. М (інв. № і230000-1016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н,
с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код за ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях
Конкурс не відбувся.
5. 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.
Бал анс оу тр имувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
6. 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.
Бал анс оу тр имувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні № 1 літ. А-2 загальною площею 807,6 м2, господарська будівля літ. Б-1, загальною площею 30,2 м2,
споруди № 1-2, І (бетонний паркан, клумба, замощення).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Широківське
шосе, 52.

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01

!

відомості

№ 59 (1404), 24 листопада 2021 року

приватизації

Балансоутримувач майна: АТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці (шафа пекарська інв.
№ 4216321).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки м. Кривий Ріг, вул. Широківське
шосе, 166б.
Балансоутримувач майна: АТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: склад зберігання спецмашин, літ. Ф, інв.
№ 1-0021 площею 868,6 м2; запасні частини до автомобілів в кількості
236 одиниць у складі: кришка розпод. – 8 шт,, автолампа – 70 шт., автолампа фари – 100 шт., датчик виміру тиску – 1 шт., підшипник – 3 шт.,
прокладка гол. блоку – 20 шт., ремінь вентилятора – 30 шт., сальник
сошки керма – 4 шт.; інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі:
касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві –
73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт.,
аптечка – 21 шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт.,
каністра – 22 шт., каністра мала – 54 шт., касета для каністр – 30 шт.,
лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 4 шт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. КарпенкаКарого, 60.
Балансоутримувач майна: ВАТ «Автотранспортне підприємство
№ 12355».
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): 30.06.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Переможець – ПП «ДНІПРОТЕХ і Ко».
Вартість послуг – 7000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 8.
10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності, нежитлова будівля літ. А у складі: адміністративна будівля літ. А загальною площею
316,9 м2 вбиральня літ. У, загальною площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набережна, 68.
Балансоутримувач майна: 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): 31.07.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Переможець – ПП «ДНІПРОТЕХ і Ко».
Вартість послуг – 5900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 8.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 20.08.2021
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Арашина Олександра Леонідовича щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. А з ґанком та прибудовою літ. а
загальною площею 50,8 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Калинівський ремонтно-механічний завод» та перебуває на балансі ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», код за ЄДРПОУ
00901329, розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький
р-н, (колишній Калинівський р-н), м. Калинівка, вул. Українська, 33, з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі літ. «А», тамбуру літ. «а», тамбуру літ. «а1»
загальною площею 215,4 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Вапнярський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177, за
адресою: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка, вул. Гагаріна, 6к, що перебуває на зберіганні Вапнярської селищної ради, код
за ЄДРПОУ 04325911, з метою приватизації шляхом продажу на аук
ціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 3600 грн.

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


Адреса видавця:

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

прийнято рішення
про приватизацію
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 19.11.2021
№ 2089 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна кафе-їдальні літ. «А»
з тамбуром літ. «а», прибудовами літ. «А1», «А2», «А3», загальною
площею 333,9 м2 за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський
р-н (колишній Мурованокуриловецький р-н), с. Вищеольчедаїв,
вул. Коваля Романа, 3, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГО-СФЕРА», код за ЄДРПОУ 41670946, орган
управління – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 23.11.2021 № 0949-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна: адмінбудівля з верандою та двома ґанками, А, а,
загальною площею 182,5 м2; погріб, Б; убиральня, В (Черкаська
обл., Черкаський р-н, с. Поташня, вул. Гавриленка, 52) шляхом
продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач – Канівська
районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709313.
  

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 17 листопада 2021 року:
 № 13/802 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 351,9 м2, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька,179, що перебуває на балансі Дочірнього
підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України»
«Чернігівнафтогазгеологія»;
 № 13/804 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – ветеринарної дільниці у складі: адмінприміщення А-1 загальною площею 97,4 м2, гаража Г-1 загальною
площею 52,9 м2, сараю Б-1 загальною площею 46,0 м2, погреба
п/г загальною площею 11,1 м2, розташованих за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Змітнів, вул. Набережна,
13, що обліковується на балансі Сосницької районної державної
лікарні ветеринарної медицини;
 № 13/803 прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер
жавної власності – нежитлової будівлі з приналежним майном
(сарай Б-1, сарай Д-1, погріб ПГ-1, колодязь К-1), розташованої
за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Березівка, вул. Кочубея,1, що обліковується на балансі Талалаївської
районної державної лікарні ветеринарної медицини.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 18.11.2021 №02884 прийнято рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації державної власності: об’єкта
соціально-культурного призначення – комплексу бази відпочинку «Трембіта» за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н,
смт Верхнє Синьовидне, вул. Зарічна, 18б, що перебуває на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган управління – Міністерство енергетики України, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіон альн ого відділення Фонду держ ав
ного майна України по Одеській та Миколаївській областях
від 18.11.2021:
 № 1874 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – комплексу будівель
та споруд господарства «Кінбурнська коса», що перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» та розташований за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с. Покровське, вул. Римбовська, 58;
 № 1875 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукц іон і об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – бази відпочинку «Портовик», що перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївський
морський торговельний порт» та розташований за адресою:
Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Слобідська, 220;
 № 1876 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – бази відпочинку «Світанок», що перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» та розташований за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с. Рибаківка, вул. Очаківська, 1в;
 № 1873 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – виробничої бази,
що перебуває на балансі Управління каналів річки Інгулець та розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Каховська, 65а.

Віддруковано:
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»
вул. Чехова, 12а, м. Вінниця, 21034
тел. (0432) 55-63-97, e-mail: pcl2003@gmail.com

Тираж: 50 прим.
Замовлення № 2150003

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

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

