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результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Регіо наль не відділення уклало з фізичною особою – Дзюбою Олександром 
Анатолійовичем договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – гаража з оглядовою ямою загальною площею 95,8 м2 за адресою: Дні-
пропетровська обл., Синельниківський (Васильківський) район, смт Васильків-
ка, вул. Першотравнева, 199-К, що перебуває на балансі Управління Дер жав ної 
казначейської служби України у Васильківському районі Дніпропетровської об-
ласті (код за ЄДРПОУ 37870848). Ціна продажу об’єкта – 30 012,00 грн (тридцять 
тисяч дванадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 5 002,00 грн (п’ять тисяч 
дві гривні 00 коп.).

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 
медсанчастина-поліклініка за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Радіна М. В., 2 приватизовано шляхом продажу на аук ціо ні без умов Това-
риством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСАТ» (код за ЄДРПОУ 44373691) 
за 841867,20 грн (вісімсот сорок одна тисяча вісімсот шістдесят сім грн 20 коп.), 
у тому числі ПДВ – 140311,20 грн (сто сорок тисяч триста одинадцять грн 
20 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною пло-
щею 25,2 м2 за адресою: Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Українська, буд. 
48 приватизовано шляхом продажу на аук ціо ні без умов фізичною особою – 
Паславським Олександром Євгеновичем (реєстраційний номер облікової кар-
ти платника податків з Дер жав ного реєстру фізичних осіб – платників податків 
3419806531) за ціною 40 668,52 грн (сорок тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 
52 копійки), у тому числі ПДВ – 6 778,09 грн (шість тисяч сімсот сімдесят вісім 
гривень 09 копійок).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – гараж № 7 загальною площею 17,8 м2, розта-
шований за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а, 
ба лан со ут римувач – Дер жав на установа «Рівненська обласна фітосанітарна 
лабора торія» (код за ЄДРПОУ 38503282), приватизовано фізичною особою – 
Василюком Михайлом Миколайовичем.

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 36 372,00 грн (тридцять 
шість тисяч триста сімдесят дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 6 062,00 грн 
(шість тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – адмі ніст ративне приміщення загальною площею 
432,4 м2, яке розташоване за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Бо-
гуна Івана, 5, ба лан со ут римувач – Головне управління Держ прод спо жив служ би 
в Рівненській області (код ЄДРПОУ 40309748), приватизовано фізичною осо-
бою – Олішевською Ольгою Василівною.

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 84 849,60 грн (вісім-
десят чотири тисячі вісімсот сорок дев’ять гривень 60 копійок), у тому числі ПДВ – 
14 141,60 грн (чотирнадцять тисяч сто сорок одна гривня 60 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України  
по Він ницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –  
дитячого садка за адресою: Він ницька обл., Він ницький р-н,  
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
н h ай ме ну вання об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного 
будівництва – дитячий садок (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: 22856, Він ницька обл., Він ницький р-н, с. Нові Обиходи, 

вул. Мельника, 39а.
Ба лан со ут римувач: Управління будівництва Він ницької обласної дер жав ної 

адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 43723542.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнен
ня права власності

Форма власності 
та власник

Об’єкт не
заверше
ного будів
ництва – 
дитячий 
садок

22856, Він
ницька обл., 
Він ницький рн, 
с. Нові Обихо
ди, вул. Мель
ника, 39а 

765,8 
(площа 
основи)

1700171105230 1263.5 Будівлі 
дошкільних та 
позашкільних 
навчальних за
кладів

Витяг з дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про реєстра
цію прав та їх обтя
жень № 146 295803 
від 21.11.2018

Дер жав на. Регіо наль
не відділення Фонду 
дер жав ного майна 
України по Він ницькій 
та Хмельницькій об
ластях (код за ЄДРПОУ 
42964094)

опис об’єкта: період будівництва 1992 – 1994 рр., 2-поверхова цегляна бу-
дівля з підвалом літ «А», «А/п», площа основи – 765,8 м2. Фундаменти та цоколь – 
фундаментні збірні бетонні блоки, cтіни цегляні, перегородки частково відсутні, 
перекриття – збірні залізобетонні пустотні панелі, підлога, двері, вікна відсутні, 
дах та покрівля – збірні залізобетонні пустотні панелі. Загальна будівельна го-
товність: 46 %. Консервація не проводилась.

відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,4690 га. Када-
стровий номер: 0523085701:01:001:0184. Цільове призначення: землі житлової 
та громадської забудови. Обмеження (обтяження): через земельну ділянку про-
ходить ЛЕП напругою 10 кВ, діє публічний сервітут – право доступу та під’їзду до 
об’єктів для ремонту, технологічного обслуговування та інших робіт, пов’язаних 
з її експлуатацією. Право власності в Дер жав ному земельному кадастрі не за-
реєстроване.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25.03.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова сис-

тема автоматично встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його 
проведення.

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

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

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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаче-
ним статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна».
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СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну без умов – 792 797,55 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 396 398,78 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 396 398,78 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 79 279,76 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 39 639,88 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 39 639,88 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмель-

ницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта.

най ме ну вання організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: 
http:www.spfu.gov.ua. E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 
Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника відділу приватизації дер жав ного майна Управління 
приватизації, управління дер жав ним майном та корпоративними правами держ ави Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях. Телефон для 
довідок: (0432) 67-27-46.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях від 15.02.2022 № 287.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2022-02-09-000002-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 7927,98 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 3963,99 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 3963,99 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – комплексу будівель 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)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс будівель загальною площею 492,5 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Кіровоградській 

області (код за ЄДРПОУ 02360926), адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефони: (0522) 
333240, (0522) 333264.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

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

Кіровоградська 
обл., Маловисків
ський рн, м. Мала 
Виска, вул. Спор
тивна, 8

492,5 1394602635231 1220.1 Будівлі 
органів держ ав
ного та місце
вого управління

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

Дер жав на, Дер
жав на служба ста
тистики України, 
(код за ЄДРПОУ 
37507880)

об’єкт приватизації – комплекс будівель загальною площею 492,5 м2 у складі: адмін. будинок – 
літ. А; котельня – літ. Б; сарай – літ. В; уборна – літ. Г. Рік побудови – 1972.

Адмі ніст ративна будівля – літ. А: фундаменти бетонні; стіни та перегородки цегляні; перекриття  x
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 зі шлакоблоків; перекриття –  x
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  x
із азбоцементних листів; підлога бетонна; електропостачання відсутнє. Фізичний стан – 
задовільний.
Уборна – літ. Г: стіни та перегородки цегляні; покрівля із азбоцементних листів; підлога  x
бетонна.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа, земель
ної ділянки (м2) Кадастровий номер Цільове призначення 

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

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
рн, м. Мала Виска, 
вул. Спортивна, 8

2064 3523110100:50:069:0003 Для будівництва 
та обслуговування 
будівель органів 
дер жав ної влади та 
місцевого самовря
дування

Дер жав на, Витяг з Дер жав ного земельного кадастру про 
земельну ділянку № НВ3509295272019 від 11.06.2019; 
право постійного користування земельною ділянкою; 
правокористувач – Головне управління статистики у 
Кіровоградській області; відомості про обмеження у ви
користанні земельної ділянки не зареєстровані

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель загальною пло-

щею 492,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортив-
на, 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 дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 1 492 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 746 050,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 746 050,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 149 210,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 74 605,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 74 605,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, на-
даної суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 650,00 грн 
(чотири тисячі шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонд дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-

порізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон 
(050)321-8-555, адреса електрон ної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6; телефон (056)7443404, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кірово-
градській області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 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) 332400, 
(0522) 332579; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях від 11.02.2022 № 12/01-61.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-17-000003-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 14 921,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 7 460,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 7 460,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта дер жав ної власності – 
нежитлової будівлі Новопразького дер жав ного пункту ветеринарної медицини 
загальною площею 27,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, 
смт Нова Прага, вул. Миру (Леніна), 153/1, що перебуває на балансі Олександрійської 
районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля новопразького дер жав ного 
пункту ветеринарної медицини загальною площею 27,4 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Нова Прага, вул. Миру (Ле-

ніна), 153/1.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Олександрійська районна дер жав на лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097), адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Ко-
ристівське шосе, 2, телефон (05235) 40 605.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Нежитлова будівля 
Новопразького 
дер жав ного пункту 
ветеринарної ме
дицини

Кіровоградська обл., 
Олександрійський 
рн, смт Нова Прага, 
вул. Миру (Леніна)*, 
153/1

27,4 2102526735203 1220.9 Будівлі для 
конторських та 
адмі ніст ративних 
цілей інші

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію пра
ва власності, № 215677592 
від 09.07.2020

Дер жав на, Дер жав на служба 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та за
хисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

*Згідно з рішенням сесії Новопразької селищної ради Кіровоградської області від 21 грудня 2015 року № 22 
вул. Леніна перейменовано на вул. Миру.
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№ 8 (1418) 23 лютого 2022 року

до складу об’єкта приватизації входять:
адмінбудівля «А» (фактично є частиною будівлі; рік побудови – 1930; фундамент бутовий, стіни  x
та перегородки цегляні, перекриття дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи; 
наявне електропостачання, опалення – пічне);
вбиральня «Е» (рік побудови – 2004; стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); x
багаторічні насадження: дерево слива – 1 шт., дерево абрикос – 1 шт., дерево вишня – 1 шт. x

Об’єкт не використовується, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 д
іля

нк
а Кіровоградська обл., 

Олександрійський 
рн, смт Нова Прага, 
вул. Миру (Леніна), 
153/1

0,078 3520355400:50:102:0001 Для будівництва та 
обслуговування буді
вель закладів охорони 
здоров’я та соціальної 
допомоги

Комунальна; власник: Новопразька селищна рада Олексан
дрійського рну Кіровоградської обл. Витяг з Дер жав ного реє
стру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 17.09.2013 № 9499346; право постійного 
користування земельною ділянкою; правокористувач: Олексан
дрійська районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини

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

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта дер жав ної власності – нежитлової будівлі Новопразького дер жав ного пунк-

ту ветеринарної медицини загальною площею 27,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, смт Нова Прага, вул. Миру (Леніна), 153/1, що перебуває на балансі Олександрій-
ської районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097) (далі – об’єкт 
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації 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 дер жав ного і комунального майна».

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 47 890,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 23 945,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 23 945,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 4 789,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 394,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 394,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу 

права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням 
Фонду дер жав ного 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 Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 
у сумі 3980,00 грн (три тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

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

порізькій та Кіровоградській областях.
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Нова Прага, вул. Миру (Ле-
ніна), 153/1.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Лум’яник Станіслав Васильович, тел. (05235)40 
605, адреса електрон ної пошти: 19.dlvdpss.kr@ukr.net.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях; телефон: (056)744 34 04; 
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 Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного 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 – Згривець Лілія Іванівна, телефони для 
довідок (0522) 33 24 00, (0522) 33 25 79; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях від 11.02.2022 № 12/01-60.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000006-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 478,90 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 239,45 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 239,45 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта дер жав ної власності – 
нежитлової будівлі Головківського дер жав ного пункту ветеринарної медицини 
з надвірними будівлями загальною площею 95,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. Головківка, вул. Центральна (Леніна), 150, що перебуває 
на балансі Олександрійської районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини  
(код за ЄДРПОУ 00700097)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля Головківського дер жав ного 
пункту ветеринарної медицини з надвірними будівлями загальною площею 95,6 м2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Головківка, вул. Центральна 

(Леніна), 150.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Олександрійська районна дер жав на лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097), адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Ко-
ристівське шосе, 2, телефон (05235) 40 605.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності  
та власник

Нежитлова будівля 
Головківського дер
жав ного пункту вете
ринарної медицини з 
надвірними будівлями

Кіровоградська обл., 
Олександрійський 
рн, с. Головківка, 
вул. Центральна 
(Леніна)*, 150

95,6 2106958335203 1220.9 Будівлі для 
конторських та 
адмі ніст ративних 
цілей інші

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності, № 213660177 від 
23.06.2020

Дер жав на, Дер жав на служба 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та за
хисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

*Згідно з рішенням сесії Головківської сільської ради Кіровоградської області від 20.11.2015 № 11 вулицю 
Леніна перейменовано на вулицю Центральна.

до складу об’єкта приватизації входять:
будівля пункту ветеринарної медицини «А» (рік побудови – 1935; фундамент бутовий, стіни  x
та перегородки – глиняні, облицьовані плиткою, перекриття дерев’яно-балочне, покрівля – 
азбестоцементні листи; наявне електропостачання, опалення – пічне);
сарай «Б» (рік побудови – 1980; фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні  x
листи);
погріб «В» (рік побудови – 1970; стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); x
вбиральня «Г» (рік побудови – 1965; стіни – листи ДВП, покрівля – азбестоцементні листи); x
огорожа «№ 1» (металева). x

Об’єкт не використовується, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку
На

зв
а Адреса  

розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 д
іля

нк
а Кіровоградська обл., 

Олександрійський 
рн, с. Головківка, 
вул. Центральна (Лені
на), 150

0,1729 3520382100:51:000:0540 Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 
охорони здоров’я та 
соціальної допомоги

Комунальна; власник: Головківська сільська рада Олександрій
ського рну Кіровоградської обл. Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 08.11.2013 №12453694; право постійного 
користування земельною ділянкою; правокористувач: Олексан
дрійська районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини 

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація об’єкта дер жав ної власності – нежитлової будівлі Головківського дер жав ного пунк-
ту ветеринарної медицини з надвірними будівлями загальною площею 95,6 м2 за адресою: Кірово-
градська обл., Олександрійський р-н, с. Головківка, вул. Центральна (Леніна), 150, що перебуває 
на балансі Олександрійської районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 
00700097) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для прода-
жу 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 дер жав ного і комунального майна».

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 139 440,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 69 720,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 69 720,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 13 944,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 6 972,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 6 972,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту пере-

ходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відді-
ленням Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для прове-
дення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в дого-
ворі купівлі-продажу) у сумі 4 460,00 грн (чотири тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) 
(без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

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

порізькій та Кіровоградській областях.
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одерж увача: Дер жав на 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташуван-
ня об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Головківка, вул. Центральна 
(Леніна), 150.

Контактна особа: представник ба лан со ут римувача – Лум’яник Станіслав Васильович, 
тел. 0523540605, адреса електрон ної пошти: 19.dlvdpss.kr@ukr.net.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях; телефон (056) 744 34 04; адре-
са: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html.
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Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного 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 – Згривець Лілія Іванівна, телефони для 
довідок: (0522) 33 24 00, (0522) 33 25 79; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях від 11.02.2022 № 12/01-62.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000005-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1394,40 грн;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – 697,20 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 697,20 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – складу ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомольська), 11

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  склад ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсо-

мольська), 11.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766), 

адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, тел.: (044) 246-57-10.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Склад 
ПММ, 
літ. М

Запорізька обл., Запорізький 
рн, смт Кушугум, вул. Іс
торична (вул. Комсомоль
ська), 11*

19,7 1510500723221 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
порав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності, індексний номер 
117663451 від 20.03.2018

Дер жав на, Фонд дер
жав ного майна Укра
їни (код за ЄДРПОУ 
00032945)

* Перейменування вулиці здійснено відповідно до рішення Позачергової п’ятої сесії Сьомого скликання 
Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 18.02.2016.

Об’єкт приватизації – склад ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2, одноповерховий, має один 
відокремлений вхід. Рік побудови – 1963. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття – залізо-
бетонні плити, дах – азбестоцементні листи, підлога бетонна, вхідні двері відсутні. Інженерне забез-
печення відсутнє. У середині будівлі розташовані дві металеві цистерни (резервуари).

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер  
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право  
користування земельною ділянкою,  

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Запорізька обл., Запорізький 
рн, смт Кушугум, вул. Історич
на, (вул. Комсомольська), 11

10400,0 2322155600:05:010:0132 13.01 для розміщення 
та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій

Договір оренди земельної ділянки 
від 25.12.2003, інформація про обтяження 
земельної ділянки відсутня

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація складу ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; 
Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 209 878,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 104 939,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 104 939,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 20 987,80 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 10 493,90 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 10 493,90 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта привати-
зації, на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 500,00 
гривень (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт здійснюєть-
ся за такими реквізитами:

Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, За-

порізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями га-

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

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем 
знаходження об’єкта: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсо-
мольська), 11.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел.: (061) 226 07 76, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Ткаченко Ольга Ана-
толіївна, тел.: (061) 226 07 76, e-mail: reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях від 15.02.2022 № 12/1-75.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі UA-AR-P-2020-01-09-000026-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2 098,78 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 049,39 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 049,39 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – 48-квартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Гора, вул. В’ячеслава Чорновола, 4, що під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Племінний завод «Бортничі» (правонаступник: 
ПрАТ «Племінний завод «Бортничі» (код за ЄДРПОУ 00849634)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – 48-квартирний 
житловий будинок.
Місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. В’ячеслава Чорновола, 4.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ПрАТ «Племінний завод «Бортничі» (код за ЄДРПОУ 

00849634); адреса: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 15; 
тел. +380 45 953 5266.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

48квар тир
ний житло
вий будинок

Київська обл., Бо рис
пільський рн, с. Гора, 
вул. В’ячеслава Чор
новола, 4

857,2 2455257632040 – Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 14.09.2021 № 274806048

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

Рівень будівельної готовності: 10 %. Підвал літ. «А»: фундамент – к/котл.; стіни залізобетонні; пе-
рекриття залізобетонне; підлога бетонна; інженерне обладнання – відсутнє.

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 29.03.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 48-квартирного житлового будинку за адре-
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. В’ячеслава Чорновола, 4 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 392 600,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 196 300,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 196 300,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 39 260,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 19 630,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 19 630,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 

1 січня поточного року – 1 300,00 грн.
умови продажу:
покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію дер жав-

ного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права власності 
на об’єкт зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної ді-
яльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 
6 350,00 грн (шість тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

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

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

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

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: доступ до об’єкта необмежений, огляд 
можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, 
с. Гора, вул. В’ячеслава Чорновола, 4.

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

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

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях від 10.02.2022 № 130.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000036-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3 926,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 963,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 963,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
адмінбудівля з верандою та двома ґанками, А, а, загальною площею 182,5 м2;  
погріб, Б; убиральня, В за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н,  
с. Поташня, вул. Гавриленка, 52

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адмінбудівля з верандою та двома ґанками, а, а, 
загальною площею 182,5 м2; погріб, Б; убиральня, В.
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Поташня, вул. Гавриленка, 52.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Канівська районна дер жав на лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00709313), адреса: 19052, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Поташня, 
вул. Гавриленка, 52, тел. (04736) 3-08-96.

Відомості про нерухоме майно

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Адмінбудівля 
з верандою та дво
ма ґанками, А, а, 
загальною площею 
182,5 м2; погріб, Б; 
убиральня, В

19052, Черкаська 
обл., Черкаський 
рн, с. Поташня, 
вул. Гаврилен
ка, 52

182,5 36598768 12. Будівлі  
нежитлові

Інформаційна довідка від 18.10.2021, 
номер 279736418. Свідоцтво про 
право власності на нерухоме майно 
від 08.05.2012, серія САС № 121546. 
Витяг про дер жав ну реєстрацію прав 
від 22.11.2012 № 36372944 

Дер жав на,
Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00709313

до складу об’єкта приватизації входять:
адмінбудівля з верандою та двома ґанками, А, а, загальною площею 182,5 м x 2, рік побудови – 
1950. Фундамент цегляний, стіни дерев’яні з облицюванням цеглою; перегородки дерев’яні, 
поштукатурені; перекриття дерев’яні, по балках підшиті дошками, поштукатурені; підлога – 
дошки по лагах; покрівля – брус, шифер. Частина вікон відсутні, стеля протікає, на стінах помітні 
тріщини, зовнішнє та внутрішнє облицювання обсипається. Фізичний стан незадовільний;
погріб, Б, рік побудови – 1950, площа основи – 21,8 м x 2. Фундамент – земля, стіни – цегла, 
перекриття – цегла. Фізичний стан незадовільний;
убиральня, В, рік побудови – 1950, площа основи – 1,2 м x 2. Фундамент – вигрібна яма, стіни – 
дошки, перекриття – шифер. Фізичний стан незадовільний.

Об’єкт з 2009 року не використовується, в тому числі за призначенням.
Об’єкт приватизації розташований в серединній зоні с. Поташня, що підпорядковане Степанець-

кій сільській раді. Село розташоване на відстані 18 км від траси Р10.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини відсутні.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація адмінбудівлі з верандою та двома ґанками, А, а, загальною площею 182,5 м2; по-
греба, Б; убиральні, В за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Поташня, вул. Гавриленка, 52 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 35 900,00 гривень (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 17 950,00 гривень (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 17 950,00 гривень (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами: 3 590,00 гривень (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 1 795,00 гривень (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій: 1 795,00 гривень (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права влас-

ності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер-
жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, на оплату послуги, нада-
ної суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта, в сумі 1 900,00 гривень 
(без урахування ПДВ) (Закон України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбаний об’єкт.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук ціо ну розра-

хунків за придбаний об’єкт:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари СШа):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення перемож-

цем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одерж увача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код за ЄДРПОУ банку: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями 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 з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення реаліза-
ції повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-61.

Контактна особа від ба лан со ут римувача: Соловей Ганна Володимирівна, начальник Канівської 
районної дер жав ної лікарні ветеринарної медицини, телефон (099) 097-77-37, електрон на адреса: 
vetmed_kaniv@ukr.net.

най ме ну вання організатора аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 
50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov. ua/ua/regions/kievobl/html.

Представник організатора аук ціо ну: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10. 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: Буряк Ірина Вікторівна, телефон (0472) 37-26-61, адреса електрон ної пошти: 
zozulja_71@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
18.02.2022 № 0122-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-12-000001-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 359,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 179,5 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 179,5 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

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

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

«Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618).
відомості про об’єкт:

одноповерхова будівля з мансардним поверхом. Фундамент – бетон. Стіни – цегла, дерево.  x
Покрівля металева. Перекриття дерев’яне. Підлога – цементна стяжка, плитка, паркет, дерево. 
Сходи – дерево. Інженерні комунікації (електричні мережі, водопровід, мережі каналізації, 
газопровід) від’єднані.
1-й поверх: висота – 3,3 м x 2. Загальна площа приміщень – 91,0 м2. На першому поверсі 
розташовано: тамбур (2,8 м2), кімната відпочинку (10,8 м2), кімната відпочинку (10,5 м2), кімната 
відпочинку (9,9 м2), допоміжне приміщення (1,3 м2), санвузол (2,6 м2), кімната відпочинку 
(7,9 м2), санвузол (5,4 м2), коридор (3,7 м2), санвузол (2,4 м2), коридор (16,6 м2), коридор 
(2,5 м2), допоміжне приміщення (14,6 м2).

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

Назва Адреса  
розташування

Заг. пл. 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Будинок відпо
чинку загальною 
площею 221,3 м2 
(інв. № 150062, 
150063)

Львівська об
ласть, Дрого
бицький район, 
с. Модричі, 
вул. Курортна, 3

221,3 2077369646212 1212 Інші будівлі для тимчасо
вого проживання (Ба лан со
ут римувачем не використо
вується)

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

Дер жав на, Дер жав не 
підприємство спирто
вої та лікерогорілчаної 
промисловості «Укр
спирт» 
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відомості про земельну ділянку:
об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,06 га, яка перебуває в користуванні на під-

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

електрон ного аук ціо ну.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-

ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 71 493,31 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 35 746,66 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

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

позицій – 3 574,66 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 гривень.
умови продажу: можливість перепрофілювання об’єкта.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

ській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

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

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

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

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

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

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

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях від 16.02.2022 № 00441.

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

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

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

позицій – 357,47 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор 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 Державної  
установи «Ковельська виховна колонія» за адресою: Волинська обл.,  
м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта приватизації:  h Окреме майно Державної установи «Ковельська 
виховна колонія» у складі: (10301014) Адміністративна будівля № 2, літера «А-2» (заг. пл. 632,20 
кв.м), (10301015) Адміністративна будівля № 1, літера «Х-2» (заг. пл. 492,40 кв.м), (10301004) 
Будівля школи, літера «Е-3» (заг. пл. 1655,90 кв.м), (10301009) Клуб та їдальня для засуджених, 
літера «С-4» (заг. пл. 1834,40 кв.м), (10301011) Будівля ПТУ, літера «Л-2» (заг. пл. 2508,40 кв.м), 
(10301027) Гуртожиток № 1, літера «П-3» (заг. пл. 2704,90 кв.м), (10301028) Гуртожиток № 2, літера 
«Р-2» (заг. пл. 1395,80 кв.м), (10301038) Будівля алюмінієвого складу, літера «Д-1» (заг. пл. 363,40 
кв.м), (10301036) Будівля гальванічного цеху, літера «Б-2» (заг. пл. 381,60 кв.м), (10301029) Будівля 
гаража, літера «Г-1» (заг. пл. 555,70 кв.м), (10301039) Будівля збірно-розбірного алюмінієвого 
складу, літера «В-1» (заг. пл. 336,60 кв.м), (10301033) Будівля механічного цеху № 1, літера «К-2» 
(заг. пл. 1588,50 кв.м), (10301034) Будівля механічного цеху № 2, літера «Ж-2» (заг. пл. 1071,70 кв.м), 
(10301035) Будівля складу готової продукції № 1, літера «Н-1» (заг. пл. 1522,40 кв.м), (10301031) 
Будівля складу готової продукції № 2, літера «О-1» (заг. пл. 88,30 кв.м), (10301037) Будівля складу 
ДОК, літера «З-1» (заг. пл. 445,80 кв.м), (10301030) Будівля складу Модуль, літера «М-1» (заг. пл. 
624,30 кв.м), (10301010) Будівля розплідник для службових собак, літера «Ц-1» (заг. пл. 95,40 кв.м), 
(10301013) Котельня, літера «Ф-1» (заг. пл. 123,30 кв.м), (10301003) Контрольно-пропускний пункт 
№ 1, літера «Т-1» (заг. пл. 214,10 кв.м), (10301006) Овочесховище-склад, літера «У-1» (заг. пл. 
407,60 кв.м), (10301022) Підсобне приміщення № 2, літера «І-1» (заг. пл. 44,70 кв.м), (10301025) 
Підсобне приміщення (свинарник), літера «И-1» (заг. пл. 108,30 кв.м), (10301017) Водонасосний 
будинок, літера «Є-1» (заг. пл. 18,70 кв.м), (10301007) Будівля господарського призначення № 1, 
літера «Й-1» (заг. пл. 172,90 кв.м), (10301016) Будівля господарського призначення № 2, літера 
«Ї-1» (заг. пл. 87,80 кв.м), (10301023) Вишка освітлювальна № 1, (10301024) Вишка освітлювальна 
№ 2, (10301040) Огорожа внутрішньої забороненої зони, (10301018) Огорожа зони, (10301021) 
Огорожа металева, (10301026) Огорожа між житловою та виробничою зонами, (10301020) Теплиця 
(далі – Об’єкт приватизації).
МіСЦЕЗнахОДЖЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Волинська область, м. Ковель, вул. Шев-

ченка Тараса, 20.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Ковельська виховна колонія» 

(код за ЄДРПОУ 08562677); адреса: м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20, тел.(033) 5253210, e-mail: 
kolonia@meta.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

ін
в.

  
но

м
ер

назва адреса  
розташування

За-
гальна 
площа 

(м2)

реєстраційний 
номер

Функціональне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

10
30

10
14 Адміністратив

на будівля № 2, 
літера «А2»

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

632,20 1824136707104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 165731855 від 07.05.2019

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
15 Адміністратив

на будівля № 1, 
літера «Х2» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

492,40 2393175107104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263006930 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
04 Будівля школи, 

літера «Е3» 
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1655,90 2393277007104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263025956 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
09 Клуб та їдальня 

для засудже
них, літера 
«С4» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1834,40 2393216507104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263014370 від 24.06.2021 

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
11 Будівля ПТУ, 

літера «Л2» 
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

2508,40 1824162807104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 166535320 від 14.05.2019

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
27 Гуртожиток № 

1, літера «П3» 
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

2704,90 822863007104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 51196066 від 29.12.2015

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
28 Гуртожиток № 

2, літера «Р2»
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1395,80 822830307104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 51193214 від 29.12.2015

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
38 Будівля алюмі

нієвого складу, 
літера «Д1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

363,40 528987307104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 31016327 від 15.12.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
36 Будівля галь

ванічного цеху, 
літера «Б2» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

381,60 474672907104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 27987883 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
29 Будівля гаража, 

літера «Г1» 
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

555,70 475048007104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 28008610 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
39 Будівля збірно

розбірного алю
мінієвого скла ду, 
літера «В1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

336,60 530395207104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 31096816 від 16.12.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
33 Будівля меха

нічного цеху № 
1, літера «К2» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1588,50 475196807104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 28016880 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
34 Будівля меха

нічного цеху № 
2, літера «Ж2» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1071,70 475159107104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 28014884 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
35 Будівля складу 

готової продук
ції № 1, літера 
«Н1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

1522,40 474653907104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 27986790 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
31 Будівля складу 

готової продук
ції № 2, літера 
«О1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

88,30 474634707104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 27985811 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
37 Будівля складу 

ДОК, літера 
«З1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

445,80 475125607104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 28012935 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
30 Будівля складу 

Модуль, літера 
«М1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

624,30 474694307104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 27989465 від 13.10.2014

Державна, Державна 
пенітенціарна служба 
України (код за 
ЄДРПОУ: 37534799)*

10
30

10
10

Будівля роз
плідник для 
службових 
собак, літера 
«Ц1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

95,40 2393340107104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263038681 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
13 Котельня, літе

ра «Ф1» 
Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

123,30 2393174207104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263007210 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
03 Контрольно

пропускний 
пункт № 1, 
літера «Т1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

214,10 2393125607104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263011271 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
06 Овочесховище

склад, літера 
«У1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

407,60 2393150707104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 263009024 від 24.06.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
22 Підсобне при

міщення № 2, 
літера «І1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

44,70 2423698107104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 268659207 від 02.08.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)
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ін
в.

  
но

м
ер

назва адреса  
розташування

За-
гальна 
площа 

(м2)

реєстраційний 
номер

Функціональне  
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

10
30

10
25 Підсобне при

міщення (сви
нарник), літера 
«И1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

108,30 2423707707104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 268660710 від 02.08.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
17 Водонасосний 

будинок, літера 
«Є1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

18,70 2417960407104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 267635121 від 27.07.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
07 Будівля госпо

дарського при
значення № 1, 
літера «Й1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

172,90 2423708107104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 268660983 від 02.08.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

10
30

10
16 Будівля госпо

дарського при
значення № 2, 
літера «Ї1» 

Волинська 
область, м. Ко
вель, вул. Шев
ченка Тараса, 20

87,80 2418030707104 Об’єкти не використову
ються 1274.3 Будівлі ви
правних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів 

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
інд. № 267647042 від 27.07.2021

Державна, 
Міністерство юстиції 
України (код за 
ЄДРПОУ: 00015622)

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання оптимізації ді-
яльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» Міністерство юстиції України є правонаступ-
ником Державної пенітенціарної служби України.

Відмості про земельні ділянки 

На
зв

а Адреса 
розташування 

Площа зе
мельної ді
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а* Волинська об
ласть, м. Ковель, 
вул. Шевченка 
Тараса, 20

2,6333 0710400000:06:013:0032 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
створених відповідно до законів України, військових 
формувань, для розміщення та обслуговування при
міщень колонії

Державна, Витяг з Державного реє
стру речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права власності, 
інд. № 126013417 від 01.06.2018

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а Волинська об
ласть, м. Ковель, 
вул. Шевченка 
Тараса, 20

2,2267 0710400000:06:013:0033 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств перероб
ної, машинобудівної та іншої промисловості, для роз
міщення і обслуговування приміщень підприємства

Державна, Витяг з Державного реє
стру речових прав на нерухоме май
но про реєстрацію права власності, 
інд. № 126051987 від 01.06.2018

*На земельній ділянці кадастровий номер: 0710400000:06:013:0032 розміщена будівля трансформатор-
ної підстанції ТП-412, яка обліковується на балансі ПАТ «Волиньобленерго», що здійснює електропостачання 
установи, та частина каналізаційної системи водовідведення, що обліковується на балансі державної установи, 
але не є об’єктом приватизації. Встановлено земельні сервітути.

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
ДаТа і чаС ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 24 березня 2022 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою сис-
темою 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 прива-
тизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу 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 – 41 624 441,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 812 220,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 20 812 220,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 4 162 444,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 081 222,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 081 222,05 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпат-

ській та Волинській областях
Рахунок - UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок - UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпат-

ській та Волинській областях.
Адреса: вул. Коперника,4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари СШа та євро.
Рахунок : UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» 
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT:EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, за місцем його розташу-
вання за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Колесник Андрій Анатолійович – провідний інженер-
енергетик державної установи «Ковельська виховна колонія», тел. (050) 688 28 54.

найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, За-
карпатській 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 приватиза-
ції: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
18.02.2022 № 56.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000003-1. 

період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону без умов – 416 244,41 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 208 122,21 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-

цій – 208 122,21 грн.
Місце проведення аукціону: 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.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежилого приміщення  
загальною площею 258,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, 
с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 8, приміщення 128

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежиле приміщення загальною площею 258,2 м2.
Місцезнаходження об’єкт приватизації: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кре-

менчуцька, 8, приміщення 128.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням 

у свердловинах дер жав ного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ 21044912), 
адреса: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 6, телефон (0532) 
59-05-43.
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Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності від 28.12.2021 № 292923962, дата дер жав ної реєстрації: 
22.12.2021, номер запису про право власності: 45968168. Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно, серія САС, номер: 384101, виданий 27.12.2010, 
видавник: Щербанівська сільська рада; Витяг про дер жав ну реєстрацію прав, се
рія ССУ, номер: 28515502, виданий 27.12.2010, видавник: Комунальне підпри
ємство «Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району»

Дер жав на, 
власник: Дер
жав на служба 
геології та надр 
України (код 
за ЄДРПОУ 
37536031)

об’єкт приватизації – нежиле приміщення загальною площею 258,2 м2, знаходиться на першо-
му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Наявні інженерні обладнання: електрика, водопровід, 
каналізація, газопровід, централізоване опалення.

Відомості про земельні ділянки

Назва Адреса  
розташування

Площа земель
ної ділянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Полтавська обл., Полтав
ський рн, с. Розсошенці, 
вул. Кременчуцька, 8

7200 Відсутній Для добувної про
мисловості та житло
вої забудови

Дер жав ний акт на право постійного користування 
від 14.03.2001, серія ІІПЛ №002088, відомості 
про дер жав ну реєстрацію обтяжень відсутні

Перелік майна,  
яке передане в оренду

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта 

оренди
Орендова 
площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди 

та термін його дії
Орендна плата за 1 м2 

на місяць без ПДВ (грн)

1 Фізична особа – 
підприємець 
Ракіта Євген 
В’ячеславович

Нежитлове 
приміщення 

258,2 Розміщення суб’єкта господарювання, що діє 
на основі приватної власності і надає послуги 
з перевезення та доставки (вручення) пошто
вих відправлень (кур’єрська служба)

Договір № 36/16н 
від 02.07.2016 (зі змінами 
від 11.07.2019).  
Термін дії до 02.05.2022

47,36

Згідно з частиною четвертої статті 18 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна» договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 23 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація нежилого приміщення загальною площею 258,2 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 8, приміщення 128 здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведен-
ня електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із 
змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аук ціо ну без умов – 26 305,04 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 13 152,52 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 13 152,52 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 2 630,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 315,25 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 315,25 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

Продовження таблиці



8 відомості
приватизації

№ 8 (1418)23 лютого 2022 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 електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 
дні (окрім п’ятниці) з 9.00 до 17.00 за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, 
вул. Кременчуцька, 8, приміщення 128.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Полтавської експедиції по геофізичним 
дослідженням у свердловинах дер жав ного геофізичного підприємства «Укргеофізика» – Горбунов 
Олексій Вікторович, телефон: (050) 3040239, адреса електрон ної пошти: pegds.geo@gmail.com.

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 
до 13.00.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 
500612, 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 Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15 лютого 2022 року № 116.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000014-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 263,05 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 131,53 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 131,53 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

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

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – будинок 
оператора ГрС літ. «а1, а», сарай літ. «Б», вбиральня літ. «В».
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Пирятинський р-н), с. Каплинці, 

вул. Гагаріна, 19А.
Назва та контактні ба лан со ут римувача: ПрАТ «Каплинцівське» (код ЄДРПОУ 05529308), за адре-

сою: с. Каплинці, Лубенський р-н (стара назва – Пирятинський р-н), Полтавська обл. Телефон для 
довідок (0535) 833306.

Рівень будівельної готовності конструктивних елементів, у %: будинок оператора ГРС, літера 
«А1» – 66 %, сарай, літера «Б» – 61 %.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

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

Полтавська обл., 
Лубенський рн 
(стара назва – 
Пирятинський 
рн), с. Каплин
ці, вул. Гагарі
на, 19А 

153,2 2324385253238 – Наказ, серія та номер: 469, виданий 23.03.2021, ви
давник: Фонд дер жав ного майна України; технічний 
паспорт, серія та номер: 1729, виданий 23.11.2020, 
видавник: ТОВ БТІ М; Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів дер жав ної власності щодо дер жав ного май
на, серія та номер: 10155922, виданий 18.03.2021, 
видавник: Фонд дер жав ного майна України

Дер жав на, Регіо
наль не відділення 
Фонду дер жав ного 
майна України по 
Полтавській та Сум
ській областях (код 
ЄДРПОУ 42769539)

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

Земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась.
Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 23 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну без умов – 11239,92 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 5619,96 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

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

позицій – 562,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
умови продажу: без умов.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36020
Рахунок: №UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 
дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 
Пирятинський р-н), с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А.

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ба лан со ут римувача – Іскін Олександр Якович, теле-
фон: (067) 4631632, адреса електрон ної пошти: n.bilovol@kernel.ua.

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 
до 13.00.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок 
(0532)500612, 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 Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15 лютого 2022 року № 117.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000003-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 112,40 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 56,20 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 56,20 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

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

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  частина адмі ніст ративної будівлі 
загальною площею 99,4 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н (стара назва – Чутівський р-н), смт Чутове, 

пров. Центральний (Леніна)*, 4.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Полтавській області 

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

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Частина 
адмі ніст
ративної 
будівлі

Полтавська обл., 
Полтавський рн 
(стара назва – 
Чутівський рн), 
смт Чутове, пров. 
Центральний (Ле
ніна)*, 4 

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

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

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

об’єкт приватизації – частина одноповерхової адмі ніст ративної будівлі загальною площею 
99,4 м2, 1957 року побудови. Має окремий вхід.

Інженерне обладнання: опалення – місцеве водяне, електропостачання та газопостачання – від 
зовнішніх джерел постачання. Водопровід – від міських мереж, каналізація – до міських мереж, зна-
ходяться в іншій частині будівлі.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер  
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 д
іл

ян
ка Полтавська обл., 

Полтавський 
рн (стара на
зва – Чутівський 
рн), смт Чутове, 
пров. Централь
ний (Леніна)*, 4 

374 5325455100:30:004:0243  Для будівни
цтва та об
слуговування 
будівель органів 
дер жав ної влади 
та місцевого са
моврядування

Правокористувач земельної ділянки: Головне управління статистики 
у Полтавській області. Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на не
рухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 93498794 від 
02.08.2017, номер запису про інше речове право: 21686112, дата дер
жав ної реєстрації 27.07.2017. Дер жав ний акт на право постійного корис
тування земельною ділянкою серія ЯЯ № 224416, виданий 23.07.2008. 
Відомості про дер жав ну реєстрацію обтяжень відсутні

* Вулицю Леніна перейменовано на провулок Центральний згідно з рішенням виконавчого комітету Чутівської 
селищної ради Чутівського району Полтавської області від 16.06.2020 № 7.1. «Про зміну адреси».

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.
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3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація частини адмі ніст ративної будівлі загальною площею 99,4 м2 за адресою: Полтав-

ська обл., Полтавський р-н (стара назва – Чутівський р-н), смт Чутове, пров. Центральний (Леніна), 
4 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 271 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 135 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

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

позицій – 13 595,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

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

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 
дні з 9.00 до 17.00 за адресою об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н (стара назва – Чутівський 
р-н), смт Чутове, пров. Центральний (Леніна), 4.

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

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 
до 13.00.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Толста Ірина Борисівна, телефон для довідок: (0532) 
500612, e-mail: iryna.tolsta@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15 лютого 2022 р. № 114.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-24-000001-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2719,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1359,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1359,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів 47/50 частини у складі: нежитлова будівля А1, площею 318,5 м2 та вбиральня Б1, 
площею 3,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  група інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: 
нежитлова будівля а1, площею 318,5 м2 та вбиральня Б1, площею 3,4 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (код за ЄДРПОУ 13967927), адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 66, телефон 
(0532) 562430.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва
Адреса  

розташу
вання

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо
нальне вико

ристання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Група інвентарних 
об’єктів 47/50 час
тини у складі: не
житлова будівля А1, 
площею 318,5 м2 
та вбиральня Б1, 
площею 3,4 м2 

Полтав
ська обл., 
м. Гадяч, 
вул. Лох
вицька, 6

321,9 1335845153103 1220.1 – Бу
дівлі органів 
дер жав ного 
та місцевого 
управління

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 28.08.2019 
№178955089, номер запису про право власності 
32986133, дата дер жав ної реєстрації 22.08.2019. Сві
доцтво на право власності на нерухоме майно, серія 
САЕ, номер: 435245, виданий 29.11.2012, видавник: 
Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

Дер жав на, розмір 
частки 47/50, Головне 
управління Пенсій
ного фонду України 
в Полтавській об
ласті, (код за ЄДРПОУ 
13967927)

до складу об’єкта приватизації входять: нежитлова будівля А1, загальною площею 318,5 м2 
та вбиральня Б1, загальною площею 3,4 м2. Інженерні комунікації відсутні.

Відомості про земельні ділянки

На
зв

а Адреса  
розташу

вання

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призна
чення земельної 

ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 д
іл

ян
ка

Полтав
ська обл., 
м. Гадяч, 
вул. Лох
вицька, 6

1556 5320410100:50:002:1733 Для будівництва 
та обслугову
вання будівель 
органів дер
жав ної влади та 
місцевого само
врядування

Комунальна власність, власник: територіальна громада міста Гадяч в особі 
Гадяцької міської ради (код за ЄДРПОУ 21050924), правокористувач: Головне 
управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, (код ЄДРПОУ 
13967927). Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права від 28.08.2019 № 178943526, номер 
запису про інше речове право: 2561473 32986133, дата дер жав ної реєстрації 
04.09.2013. Відомості про дер жав ну реєстрацію обтяжень відсутні

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: нежитлова будівля А1, площею 
318,5 м2 та вбиральня Б1, площею 3,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 323 583,34 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 161 791,67 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 161 791,67 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 32 358,33 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 16 179,17 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 16 179,17 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації відшкодувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного майна Украї-
ни по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гри-
вень 00 копійок) (без урахування ПДВ) на рахунок Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі 
дні з 9.00 до 17.00 за адресою об’єкта: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ба лан со ут римувача: Саврюк Юлія Миколаївна, теле-
фон 099-608-02-14.

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 
до 13.00.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Толста Ірина Борисівна. Телефон для довідок (0532) 
500612, e-mail: iryna.tolsta@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях 
від 15.02.2022 № 113.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000017-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3 235, 83 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1 617, 92 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 617,92 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі колишнього 
клубу літ. «А», підсобного приміщення літ. «Б» за адресою: Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля колишнього клубу літ. «а», 
підсобне приміщення літ. «Б».
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – 

Глобинський р-н), с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651); адреса: 
Полтавська обл., м. Глобине, 1, вул. Заводська, 1; телефон для довідок (05365) 26537; електрон на 
адреса: poltavazerno@astarta.com.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності Форма власності 

та власник

Будівля 
колишньо
го клубу літ. 
«А», підсобне 
приміщення 
літ. «Б»

Полтавська обл., 
Кременчуцький 
рн (стара назва – 
Глобинський рн), 
с. Великі Кринки, 
вул. Чкалова, 2

401,9 2304270453206 1999.9 Інші 
будівлі

Витяг з Дер жав ного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 03.03.2021 індек
сний номер витягу 246792503, номер 
запису про право власності 40824119, 
дата дер жав ної реєстрації 26.02.2021

Дер жав на, Регіо наль не 
відділення Фонду дер
жав ного майна України по 
Полтавській та Сумській 
областях (код за ЄДРПОУ 
42769539)

до складу об’єкта приватизації входять: будівля колишнього клубу літ. «А» загальною площею 
361,0 м2 та підсобне приміщення літ. «Б» загальною площею 40,9 м2.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Станом на 14.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація будівлі колишнього клубу літ. «А», підсобного приміщення літ. «Б» за адресою: Пол-

тавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 
2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 240 653,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 120 326,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 120 326,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 24 065,30 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 12 032,65 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 12 032,65 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень.
умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 3805,00 грн (три 
тисячі вісімсот п’ять гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ) на рахунок Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі 
купівлі-продажу).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: №UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робо-
чі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський 
р-н), с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазер-
нопродукт» Отрода Віктор Васильович, телефон (050) 9318523, e-mail: otroda@astarta.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 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 аук ціо ну – 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 Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15 лютого 2022 року № 119.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000006-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2406,53 грн;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – 1203,27 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1203,27 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: будівля колишнього дитячого садка літ. «А,а1», сарай літ. «Б», сарай 
літ. «В», погріб літ. «Г», ворота з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3 за адресою: Полтавська 
обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Матросова, 11

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
колишнього дитячого садка літ. «а,а1», сарай літ. «Б», сарай літ. «В», погріб літ. «Г», 
ворота з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Гло-

бинський р-н), с. Степове, вул. Матросова, 11.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651); адреса: 
Полтавська обл., м. Глобине, 1, вул. Заводська, 1; телефон для довідок (05365) 2-65-37; електрон на 
адреса: poltavazerno@astarta.com.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності 
та власник

Група інвентарних об’єктів 
у складі: будівля колиш
нього дитячого садка літ. 
«А,а1», сарай літ. «Б», 
сарай літ. «В», погріб літ. 
«Г», ворота з хвірткою 
№ 1, огорожа № 2, 3

Полтавська обл., 
Кременчуцький 
рн (стара на
зва – Глобинський 
рн), с. Степове, 
вул. Матросо
ва, 11

258,8 2304253653206 1999.9 – Інші 
будівлі

Витяг з Дер жав ного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 
03.03.2021 індексний номер ви
тягу 246790138, номер запису про 
право власності 40823804, дата 
дер жав ної реєстрації 26.02.2021

Дер жав на, Регіо наль не 
відділення Фонду дер
жав ного майна України 
по Полтавській та Сум
ській областях (код за 
ЄДРПОУ 42769539)

до складу об’єкта приватизації входять: будівля колишнього дитячого садка літ. «А,а1» за-
гальною площею 258,8 м2; сарай літ. «Б»; сарай літ. «В»; погріб літ. «Г»; ворота з хвірткою № 1; ого-
рожа № 2, 3.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Станом на 14.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього дитячого садка літ. «А,а1», 
сарай літ. «Б», сарай літ. «В», погріб літ. «Г», ворота з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3 за адресою: Пол-
тавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Матросова, 11 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аук ціо ну з умовами – 165 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 82 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 82 950,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 16 590,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 8 295,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 8 295,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

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

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
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SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: №UA203052990000025209041200813 (USD),
№UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робо-
чі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара назва – Глобинський 
р-н), с. Степове, вул. Матросова, 11.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазер-
нопродукт» Отрода Віктор Васильович, телефон (050) 931-85-23, e-mail: otroda@astarta.ua.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 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 аук ціо ну – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532) 
50-06-12, 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 Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 25 лютого 2022 року № 118.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000007-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1659,00 грн;
аук ціо н із зниженням стартової ціни – 829,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 829,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – лабораторії 
ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  лабораторія ветеринарної медицини.
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.
Назва та контакні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Держ прод спо жив служ би в Сумській 

області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 77-90-43, 
факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності  
та власник

Лабораторія 
ветеринарної 
медицини

Сумська обл., 
м. Кролевець, 
вул. Л. Україн
ки, 147

298,5 1720974759226 1263.9 – Будівлі освітніх та науково
дослідних закладів інші;
1271.1 – Будівлі для тваринництва;
1274.6 – Господарські будівлі; 2222.4 – 
Водні свердловини, колодязі, бювети 

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно № 149472046 
від 14.12.2018

Дер жав на, Дер жав на служба 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та за
хисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

до складу об’єкта приватизації входять: лабораторія ветеринарної медицини загальною пло-
щею 298,5 м2, гараж, віварій, тамбур, сарай, вбиральня, огорожі, колодязь.

Лабораторія ветеринарної медицини (літ. А-1) – будівля побудована в 1971 році, яка  x
перебуває у функціо нально-придатному стані. Стіни та перегородки – цегляні; перекриття – 
залізобетонні плити; підлога дощата, лінолеум; дах – шиферний; підвал – стіни бетонні, блочні; 
перекриття – залізобетонне; підлога – бетонна. Інженерне забезпечення: електропостачання, 
водопостачання, каналізація, автономне опалення (газовий котел) – відключено.
Гараж (літ. Б) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога бетонна, покрівля шиферна. x
Віварій (літ. В) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога асфальтна, покрівля  x
шиферна.
Тамбур (літ. в, в1) – цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, покрівля шиферна. x
Сарай (літ. Г) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога земляна, покрівля шиферна. x
Вбиральня (літ. Д) – цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, покрівля шиферна. x
Колодязь (літ. І) – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 10,0 м. Споруда перебуває  x
в функціо нально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель 
майданчику.

Об’єкт з 2017 року не використовується.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Лесі Українки, 147 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 910 330,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 91 033,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 14-00 за адресою: Сумська обл., 
м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: начальник Кролевецького відділу безпечності харчо вих 
продуктів Борисенко Василь Миколайович, тел. (067) 921-85-81.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15.02.2022 № 138.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-04-000003-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 9 103,30 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 4 551,65 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 4 551,65 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинку 
загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2; сараю;  
сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорожі за адресою:  
Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; гараж 
загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня; колодязь; огорожі.
Місцезнаходження: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Держ прод спо жив служ би 

в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 
77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнен
ня права власності

Форма власності 
та власник

Адмінбудинок загальною 
площею 118,9 м2; гараж 
загальною площею 
47,3 м2; сарай; сарай
прибудова; вбиральня; 
колодязь; огорожі 

Сумська обл., 
смт Недригай
лів, вул. Шев
ченка, 57

– 528110259235 1220.9 – Будівлі для контор
ських та адмі ніст ративних 
цілей інші; 1242.1 – гаражі на
земні; 1274.6 – господарські 
будівлі; 2222.4 – водяні сверд
ловини, колодязі, бювети

Витяг з Дер жав
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
№ 123492198 від 
11.05.2018

Дер жав на, Дер жав на 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту спо
живачів, код (за ЄДРПОУ 
39924774) 

до складу об’єкта приватизації входять: адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; гараж 
загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня; колодязь; огорожі.

Адмінбудинок (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та  x
шиферною покрівлею, побудована в 1980-х роках. У будівлі наявні системи електропостачання, 
газопостачання, автономного опалення. Будівля перебуває у функціо нально-придатному стані.
Гараж (літ. Б) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та шиферною  x
покрівлею, побудована в 1980-х роках. Будівля складається з одного гаражного боксу (на 
два машино-місця) з двома в’їздами через окремі ворота, приміщення обладнане оглядовою 
ямою. Внутрішня висота приміщень будівлі і розмір вхідних прорізів достатня для розміщення 
вантажного та легкового автотранспорту. Будівля обладнана системою електропостачання, 
перебуває у функціо нально-придатному стані.
Сарай (літ. В), сарай-прибудова (літ. в) – одноповерхові цегляні будівлі з дерев’яними  x
перекриттями та шиферною покрівлею. Будівлі є об’єктами підсобного призначення, 
перебувають у функціо нально-придатному, задовільному стані.
Вбиральня (літ. У) – одноповерхова дощата споруда з вигрібною ямою. Рік побудови – 1980.  x
Стан споруди задовільний.
Колодязь (літ. К) – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м, призначена для  x
обслуговування основних будівель майданчику. Споруда перебуває в функціо нально-
придатному стані.
Огорожі (№ 1 – № 2) – споруди, які складаються з: металевих воріт з хвірткою (№ 1) в  x
дерев’яних стовпах загальною площею 8,4 м2 (справа БТІ); металевої (металеві листи) та 
дерев’яної (решітчастої) огорожі (№ 2) в дерев’яних стовпах загальною площею 98,1 м2 (справа 
БТІ). Споруди перебувають в функціо нально-придатному стані. Основні складові елементи 
знаходяться в задовільному стані.
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Будівлі та споруди розташовані на окремому огородженому майданчику, територія розташуван-
ня об’єктів забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтобетонним покриттям для авто-
транспорту.

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

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2; са-
раю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорож за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, 
вул. Шевченка, 57 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 266 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 26 685,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 4000,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: Сумська обл., 
смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: Діловод Головного управління Держ прод спо жив-
служ би в Сумській області Опімах Тетяна Іванівна, тел. (066) 488-09-17.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15.02.2022 № 139.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000002-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 2668,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1334,25 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1334,25 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
(адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта  h приватизації: нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «а».
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Дер жав ної служби України з пи-

тань геодезії, картографії та кадастру у Сумській області (код за ЄДРПОУ 39765885), адреса: 40000, 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25, тел./факс (0542) 70-09-28, е-mail:sumy@land.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Нежитлова 
будівля (ад
мінбудівля) під 
літ. «А» 

Сумська обл., 
м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 28

178,6 1255762759105 1220.9 – Будівлі 
для конторських та 
адмі ніст ративних 
цілей інші

Витяг з Дер жав ного реєстру ре
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
№ 137034228 від 08.09.2018

Дер жав на, Дер жав на служба 
України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (код за 
ЄДРПОУ 39411771)

об’єкт приватизації – одноповерхова будівля (літ. А) з трьома прибудовами (літ. а, а1, а2) за-
гальною площею 178,6 м2. Фундамент – щебінь, стіни цегляні, покрівля шиферна, перегородки 
дерев’яні, підлога дощата, двері та вікна – дерев’яні. Дах протікає. Будівля відключена від комуналь-
них мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, центрального опалення. Не викорис-
товується більше 3 років.

Відомості про земельну ділянку

Назва Адреса  
розташування

Площа земель
ної ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Земельна 
ділянка

Сумська обл., 
м. Лебедин, 
вул. Ляш
ка, 28

0,13 5910500000:01:019:0246; 03.01 – Для будівни
цтва та обслуговування 
будівель органів дер
жав ної влади та місце
вого самоврядування

Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності № 82499963 
від 15.03.2017. Обмеження у використанні земельної 
ділянки – прибережна захисна смуга вздовж річок, на
вколо водойм та на островах – 0,0677 га

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація нежитлової будівлі (адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 28 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 397180,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 198590,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 198590,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 39718,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 19859,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 19859,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 3230,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: Сумська обл., 
м. Лебедин, вул. Ляшка, 28.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: заступник начальника Управління – начальник відділу 
№ 4 Управління надання адмі ніст ративних послуг Головного Управління Держ геокадастру у Сумській 
області Головенко Ірина Леонідівна, тел. (099) 047-99-48.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15.02.2022 № 140.





13відомості
приватизації

№ 8 (1418) 23 лютого 2022 року

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-16-000007-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3971,80 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1985,90 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1985,90 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – виробничого 
будинку з прибудовою загальною площею 279,7 м2, сараю, погребу, убиральні,  
огорожі за адресою: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 8

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  виробничий будинок з прибудовою загальною 
площею 279,7 м2, сарай, погріб, убиральня, огорожа.
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 8.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Держ прод спо жив служ би 

в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 
77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності  
та власник

Виробничий будинок з 
прибудовою загальною 
площею 279,7 м2, са
рай, погріб, убиральня, 
огорожа

Сумська обл., 
м. Білопілля, 
вул. Соборна, 8

279,7 610555259206 1220.9 – Будівлі для 
конторських та адмі ніст
ративних цілей інші;
1274.6 – Господарські будів
лі; 2421.1 – Огородження

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно № 124321823 
від 17.05.2018

Дер жав на, Дер жав на служ
ба України з питань безпеч
ності харчових продуктів та 
захисту споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)

до складу об’єкта приватизації входять: виробничий будинок з прибудовою загальною площею 
279,7 м2 (літ. А-1, а’, а’’, а’’’), сарай (літ. Б), погріб (літ. п/д), убиральня (літ. Г), огорожа (№ 1-3).

Виробничий будинок з прибудовою (літ. А-1, а’, а’’, а’’’) – одноповерхова будівля, побудована  x
в 1984 році, перебуває у функціо нально-придатному стані. Стіни та перегородки – 
цегляні; перекриття дерев’яне; підлога – плитка; дах шиферний. Інженерне забезпечення: 
електропостачання відключено; наявне індивідуальне (пічне) опалення.
Сарай (літ. Б) – цегляний, перекриття дерев’яне, покрівля шиферна. x
Погріб (літ. п/д) – цегляний, перекриття залізобетонне. x
Убиральня (літ. Г) – дощата з вигрібною ямою. x
Огорожа (№ 1-3) складається з: x

воріт дощатих у залізобетонних стовпах загальною площею 11,4 м2;
огорожі дощатої в дерев’яних стовпах загальною площею 59,3 м2;
огорожі дощатої з прозорами (штахетник з дощок) в дерев’яних стовпах загальною пло-
щею 6,0 м2.

Будівлі та споруди об’єкта приватизації розташовані на окремому огородженому майданчику, 
територія забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтованим покриттям для автотран-
спорту.

Об’єкт приватизації з 2017 року не використовується.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація виробничого будинку з прибудовою загальною площею 279,7 м2, сараю, погребу, 
убиральні, огорожі за адресою: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 8 здійснюється відповід-
но до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна», Порядку про-
ведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 959 600,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 479 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 479 800,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 95 960,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 47 980,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 47 980,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 4400,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)

Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: Сумська обл., 
м. Білопілля, вул. Соборна, 8.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: начальник Білопільського відділу безпечності хар-
чових продуктів Бондаренко Сергій Борисович, тел. (050) 587-29-95.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15.02.2022 № 141.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000003-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 9 596,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 4 798,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 4 798,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – лабораторії 
ветеринарної медицини під літ. А-1 за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  лабораторія ветеринарної медицини під літ. а-1.
Місцезнаходження: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Держ прод спо жив служ би 

в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 
77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності  
та власник

Лабораторія 
ветеринарної 
медицини 
під літ. А1

Сумська обл., 
смт Ямпіль, 
вул. Гагарі
на, 12

114,0 1719985259256 1220.9 – Будівлі для контор
ських та адмі ніст ративних 
цілей інші;
1274.6 – Господарські будівлі;
2421.1 – Огородження 

Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно № 149318133 
від 13.12.2018

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

до складу об’єкта приватизації входять: лабораторія ветеринарної медицини загальною 
площею 114,0 м2 (літ. А-1), гараж (літ. Б), сарай з ґанками (літ. В), сарай (Г), вбиральня (літ. літ. Д), 
огорожа (№ 1-3).

Лабораторія ветеринарної медицини (літ. А-1) – одноповерхова будівля з підвалом, верандою  x
та ґанками; побудована в 1971 році; перебуває у функціо нально-придатному стані. Стіни та 
перегородки – цегляні; перекриття дерев’яне; підлога – дощата, лінолеум; дах шиферний. 
Підвал: стіни цегляні, перекриття залізобетонне. Веранда: стіни та перекриття – дощаті, 
дах шиферний. Інженерне забезпечення – індивідуальне опалення (твердопаливний котел), 
каналізація (вигрібна яма); електропостачання та водопостачання відключено.
Гараж (літ. Б) – цегляний, підлога земляна, покрівля шиферна. x
Сарай з ґанками (літ. В) – цегляний, перекриття дерев’яне, підлога бетонна, покрівля  x
шиферна.
Сарай (Г) – дощатий, підлога земляна, покрівля шиферна. x
Вбиральня (літ. літ. Д) – дощата з вигрібною ямою, покрівля шиферна. x
Огорожа (№ 1-3) складається з: хвіртки дощатої (штахетник з дощок) в дерев’яних стовпах  x
загальною площею 1,0 м2; огорожі дощатої з прозорами (штахетник з дощок) в дерев’яних 
стовпах загальною площею 40,7 м2; огорожі дощатої з прозорами (штахетник з дощок) в 
дерев’яних стовпах загальною площею 96,6 м2.

Будівлі та споруди об’єкта приватизації розташовані на окремому огородженому майданчику, тери-
торія забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтованим покриттям для автотранспорту.

Об’єкт приватизації з 2017 року не використовуються.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація лабораторії ветеринарної медицини під літ. А-1 за адресою: Сумська обл., смт Ям-
піль, вул. Гагаріна, 12 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 413 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 206 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 206 700,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 41 340,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 20 670,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 20 670,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300 грн.
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умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 6400,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: Сумська обл., 
смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: начальник Ямпільського відділу безпечності харчових 
продуктів – Фінашко Андрій Сергійович, тел. (096) 916-68-65.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 15.02.2022 № 142.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-04-000002-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 4 134,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 067,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 067,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля 
DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 
10060 CВ.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Іллінська, 97.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Сумська районна дер жав на адмі ніст рація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел.: (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ, дер жав ний 
реєстраційний номер 100-60 СВ, номер шасі (кузова, рами) KLAVF69ZEWB132745, тип КТЗ – легко-
вий, 1998 року випуску, чорного кольору, об’єм двигуна – 1998 см3; вид палива – бензин; потужність 
двигуна – 126 к.с.; повна маса – 1830 кг; пробіг за даними спідометра – 305316 км; пробіг за даними 
обліку – 305316 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 
фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Відсік 
двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Салон – у задовільному 
стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує капітального ремонту, замі-
ни бензонасосу. Шасі придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів. 
Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. Кермова рейка – потребує капітального 
ремонту або заміни. З квітня 2014 року автомобіль перебуває в експлуатації як службовий транспорт. 
Зберігання автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 63 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 6 380,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: радник голови Сумської районної дер жав ної адмі-
ніст рації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 66-41-099.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 16.02.2022 № 146.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000004-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 638,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 319,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 319,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля 
ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГаЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 Cа.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Іллінська, 97.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Сумська районна дер жав на адмі ніст рація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, дер жав ний реєстра-
ційний номер 444-50 СА, номер шасі (кузова, рами) 311000Y0397526, тип КТЗ – легковий седан-В, 
2000 року випуску, білого кольору, об’єм двигуна – 2445 см3; вид палива – бензин; потужність дви-
гуна – 74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за даними спідометра – 124995 км; пробіг за да-
ними обліку – 124995 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних 
та фарбувальних робіт, наскрізна корозія кузовних елементів: дверцят, крил, коробів дна і нижньої 
частини. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Салон – у 
задовільному стані. Двигун та шасі придатні для подальшого використання, але потребують профі-
лактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Електрообладнання – потребує заміни 
акумуляторної батареї. З квітня 2014 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання автомо-
біля здійснюється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 28 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 2 840,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: радник голови Сумської районної дер жав ної адмі-
ніст рації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 66-41-099.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 16.02.2022 № 147.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000008-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 284,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 142,00 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 142,00 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля 
ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ГаЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 
CВ.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Іллінська, 97.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Сумська районна дер жав на адмі ніст рація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ, дер жав ний реєстра-
ційний номер 400-62 СВ; номер шасі (кузова, рами) YF310200W0079076; тип КТЗ – легковий, 1998 
року випуску, синього кольору; об’єм двигуна – 2445 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 
74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за даними спідометра – 173148 км; пробіг за даними 
обліку – 173148 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 
фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Також 
потребує рихтувальних робіт задній бампер автомобіля. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, 
яке знаходиться у задовільному стані. Салон – у задовільному стані. Двигун та шасі придатні для по-
дальшого використання, але потребують профілактичних заходів через довготривале зберігання без 
руху. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. З квітня 2014 року експлуатація 
автомобіля припинена. Зберігання автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аук ціо ну.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-

тизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 33 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 3 370,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав ного 
майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіо наль ного 
відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській 

областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар СШа),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одерж увача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: радник голови Сумської районної дер жав ної адмі-
ніст рації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. 095-66-41-099.

най ме ну вання організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України 
по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управлін-
ня корпоративними правами держ ави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 
області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях від 16.02.2022 № 148.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-03-000005-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 337,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 168,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 168,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

рів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна по Рівненській та Житомирській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі котельні 
загальною площею 114, м2, у складі: А-1 – будівля котельні, а – димова труба, 
за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бортниця, вул. Меліораторів, 14 б, 
що перебуває на балансі ТОВ «Дубенська ПМК – 174», код за ЄДРПОУ 01037407

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля котельні загальною площею 114,2 м2, 
у складі: а-1 – будівля котельні, а – димова труба.
Місцезнаходження: 35621, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бортниця, вул. Меліораторів, 14б.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ТОВ «Дубенська ПМК – 174», (код за ЄДРПОУ 

01037407), адреса: 35621, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бортниця, Меліораторів, 1, телефон: 
+380( 365) 65-84-44.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля котельні 
загальною площею 
114,2 м2 у складі: 
А1 – будівля котель
ні, а – димова труба

Рівненська обл., 
Дубенський рн, 
с. Бортниця, 
вул. Меліорато
рів, 14б 

114,2 2062661656216 2222.9 – спо
руди місцевих 
трубопровідних 
систем інші

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме 
маймо про реєстрацію права 
власності № 205513701 
від 27.03.2020 

Держ ава Україна в особі Регіо
наль ного відділення Фонду дер
жав ного майна України по Рівнен
ській та Житомирській областях, 
код за ЄДРПОУ 42956062

Інформація про земельну ділянку відсутня.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація будівлі котельні загальною площею 114,2 м2, у складі: А-1 – будівля котельні, а – 
димова труба, за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бортниця, вул. Меліораторів, 14 б, 
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу та перебуває на балансі ТОВ «Дубенська 
ПМК – 174», код за ЄДРПОУ 01037407, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аук ціо нів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну без умов – 4 992,59 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2 496,30 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2 496,30 грн (без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 499,26 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 249,63 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 249,63 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

В національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомир-

ській областях, ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

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

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача: Бущук Володимир Григорович, тел.+38 (0365) 
65-84-44.

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: вул. Петра Могили, 24, м. Рівне, 33001, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа – Свиридон Марина Миколаївна, телефон: (0362) 68-36-93, e-mail: rivne@spfu.
gov.uа.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях «Про затвердження протоколу засідання аук ціо нної комісії з продажу об’єкта малої при-
ватизації» від 16.02.2022 № 139.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: ID: UA-AR-P-2021-02-12-00002-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 49,93 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 24,96 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 24,96 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо н буде проведений в електрон ній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінці операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях про продаж на аук ціо ні без умов об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії за адресою: Житомирська обл., 
Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – амбулаторія.
Місцезнаходження:Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Департамент регіо наль ного розвитку Житомирської 

обласної дер жав ної адмі ніст рації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 
імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Об’єкт неза
вершеного 
будівництва – 
амбулаторія

Житомирська 
обл., Коростен
ський рн, с. Жу
бровичі, вул. Шев
ченка, 14в

674,9 2421923018244 – Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 30.07.2021 № 268353049, номер 
запису про право власності/довірчої власності 
43250021, дата дер жав ної реєстрації 26.07.2021

Дер жав на. Житомир
ська обласна дер жав
на адмі ніст рація (код 
за ЄДРПОУ 00022489)

Рівень будівельної готовності: 5 %.
Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки одноповерхової цегляної будівлі, фун-

дамент з/б блоки, стіни та перегородки відсутні, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт роз-
ташований в серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового сектору. 
Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені.

відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії повинен відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну без умов – 234816,86 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 117408,43 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 117408,43 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 23481,69 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 11740,84 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 11740,84 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
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в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспон-

дентського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

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

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пе-
тра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Жито-
мирській 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 аук ціо нної ко-
місії з продажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 14.02.2022 № 90.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000007-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 2348,17 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 1174,08 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1174,08 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях про продаж на аук ціо ні без умов об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – школи на 264 учбових місця за адресою: 
Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, вул. Шепетька, 18а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного будівництва – школа на 264 
учбових місця.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, вул. Шепетька, 18а.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Департамент регіо наль ного розвитку Житомирської 

обласної дер жав ної адмі ніст рації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 
імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27.

Відомості про об’єкт

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання Підстава виникнення права власності Форма власності 

та власник

Об’єкт незавер
шеного будівни
цтва – школа на 
264 учбові місця

Житомирська 
обл., Коростен
ський рн, с. Су
щани, вул. Ше
петька, 18а

1961,5 2421734918244 – Витяг з Дер жав ного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 30.07.2021 № 268318332, номер 
запису про право власності/довірчої власності 
43245929, дата дер жав ної реєстрації 23.07.2021

Дер жав на. Житомир
ська обласна дер
жав на адмі ніст рація 
(код за ЄДРПОУ 
00022489)

Рівень будівельної готовності: 8 %.
до складу об’єкта незавершеного будівництва входять:
школа на 264 учбових місця площею забудови 1821,8 м2. Рівень будівельної готовності – 8 %. 

Фундамент – з/б блоки, стіни здебільшого відсутні, перегородки відсутні, перекриття та підлога 
відсутня;

теплиця з прибудовою площею забудови 139,7 м2. Рівень будівельної готовності – 30 %. Фунда-
мент – з/б блоки, стіни теплиці відсутні, стіни прибудови – цегла, перегородки відсутні, перекриття 
здебільшого відсутнє, підлога відсутня.

Об’єкт розташований в центральній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового жит-
лового сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені.

відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась.
2. ІнформацІя про аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – школи на 264 учбових місць здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – школи на 264 учбових місця повинен відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального 
майна».

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну без умов – 500915,55 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 250457,78 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 250457,78 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну без умов – 50091,56 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 25045,78 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 25045,78 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

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

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
Код за ЄДРПОУ 42956062
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті EUR:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях.
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одерж увача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одерж увача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, UKRAINE, 

RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер кореспон-

дентського рахунка: 04094227
або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

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

най ме ну вання особи організатора аук ціо ну – Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пе-
тра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аук ціо ну – Управління забезпечення реалізації повноважень у Жито-
мирській 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) 42-04-18, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аук ціо нної ко-
місії з продажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 14.02.2022 № 89.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000001-2.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов – 5009,16 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2504,58 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2504,58 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій є посилання на вебсторінки операто-

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
літ. «А-1» загальною площею 196,8 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, 
м. Дергачі, пл. Перемоги, 19

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля літ. «а-1» загальною площею 
196,8 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, пл. Перемоги, 19.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління ДСНС України у Харківській 

області (код за ЄДРПОУ 38631015), адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 8, тел. (057) 700-11-20.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля літ. 
«А1» загаль
ною площею 
196,8 м2

Харківська обл., 
Дергачівський рн, 
м. Дергачі, пл. Пе
ремоги, 19

196,8 1453827063220 1242.1 – Будівлі 
нежитлові

Свідоцтво на право власності від 27.05.2004 
серія САА № 595349, що підтверджується 
Витягом про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно від 04.01.2018 за номером 
109931069 

Дер жав на, Дер жав
на служба України з 
надзвичайних ситуа
цій (код за ЄДРПОУ 
38516849)

об’єкт приватизації – одноповерхова будівля загальною площею 196,8 м2. Рік побудови – 1962. 
Фундамент цегляний, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля шиферна, підлога бетонна, вікна 
дерев’яні, ворота та двері – металеві. Комунікації – електропостачання, газифікація, індивідуальне 
опалення. Стан об’єкта задовільний.

Об’єкт розташовано в центральній частині міста Дергачі. В пішій доступності від об’єкта знахо-
дяться відділення поштового зв’язку, районна рада, поліклініка, будинок культури, магазини.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса 
розташування 

Площа земель
ної ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 д
іля

нк
а Харківська обл., 

Дергачівський 
рн, м. Дергачі, 
пл. Перемоги, 19 

0,1055 6322010100:00:003:2084 03.14 – Для роз
міщення та постійної 
діяльності органів і 
підрозділів ДСНС

Дер жав на, дер жав ний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою серія ХР1016002622 від 30.11.1995. 
Правокористувач: Головне управління Міністерства Надзвичай
них ситуацій України в Харківській області. Витяг з Дер жав ного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 12.12.2017 №107183383 

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа і чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 16 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аук ціо ну.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні за методом покрокового зни-
женням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аук ціо ну окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аук ціо ну.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється приватизацІя об’єкта

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 394 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 197 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 197 350,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 39 470,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 19 735,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 19 735,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 3950,00 грн (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) без 
урахування ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, пл. Перемоги, 19.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 
тел. (057) 700-77-73. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 
08.02.2022 № 00326.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-17-000002-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 3 947,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 1 973,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 973,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОррО. ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
літ. «А-1» загальною площею 270,0 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, 
смт Ков’яги, вул. Заводська, 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля літ. «а-1» загальною площею 
270,0 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 2.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління ДСНС України у Харківській об-

ласті (код за ЄДРПОУ 38631015), адреса: м. Харків, вул. Шевченко, 8, тел. (057) 700-11-20.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля літ. 
«А1» загаль
ною площею 
270,0 м2 

Харківська обл., 
Валківський рн, 
смт Ков’яги, 
вул. Завод
ська, 2 

270,0 1251572563212 1242.1 – Будівлі 
нежитлові

Свідоцтво на право власності від 21.12.1999 
№ 147, що підтверджується Витягом з Дер жав
ного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 19.05.2017 
за номером 87477708 

Дер жав на, Дер жав
на служба України з 
надзвичайних ситуа
цій (код за ЄДРПОУ 
38516849)

об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 270 м2. 
Рік побудови – 1986. Фундамент – стрічковий, з/б блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетон-
ні плити, покрівля шиферна, підлога – дощата, бетонна, плитка, вікна дерев’яні, двері – дерев’яні, 
вхідні – металеві, брами – металеві. Інженерне забезпечення: електрика, каналізація, водопровід та 
опалення потребують ревізії. Стан об’єкта задовільний.

Об’єкт розташовано в периферійній частині населеного пункту. Навколишня забудова – терито-
рія комбікормового заводу, житлові будинки, пустир. Територія, на якій розташований об’єкт, без 
огорожі, має вільний доступ з боку вулиці.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса 
розташування 

Площа земель
ної ділянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а 

Харківська обл., 
Валківський рн, 
смт Ков’яги, 
вул. Заводська, 2. 

0,0721 6321255400:00:003:0012 03.14 – Для роз
міщення та постійної 
діяльності органів і 
підрозділів ДСНС

Дер жав на, дер жав ний акт на право постійного користуван
ня земельною ділянкою серія ЯЯ№305581 від 14.03.2006. 
Правокористувач: Головне управління Міністерства Надзви
чайних ситуацій України в Харківській області. Витяг з Дер
жав ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реє
страцію іншого речового права від 23.07.2015 №41086807 

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

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа і чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 16 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 146 100,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 73 050,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 73 050,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 14 610,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 7 305,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 7 305,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 3 875,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят п’ять грн 00 копійок) 
без урахування ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 2.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 
тел. (057) 700-77-73. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 
07.02.2022 № 00309.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-16-000001-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 461,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 730,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 730,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
загальною площею 52,4 м2 за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н,  
с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля загальною площею 52,4 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Дер жав не підприємство «Ізюмське лісове господар-

ство» (код за ЄДРПОУ 00993113), адреса: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Левківка, вул. Горянів-
ська, 16, тел. (05743) 2-15-98.
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Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне  
призначення

Документи щодо  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлова 
будівля, за
гальною пло
щею 52,4 м2

Харківська обл., 
Ізюмський рн, 
с. Придонецьке, 
вул. Ставкова, 1б

52,4 1934951363228 1271 – Будівлі сільсько
господарського призна
чення, лісівництва та 
рибного господарства 

Витяг з Дер жав ного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 11.10.2019 № 184458689

Дер жав на, Дер жав не 
підприємство «Ізюмське 
лісове господарство» (код 
за ЄДРПОУ 00993113)

об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 52,4 м2. Рік побу-
дови – 1953. Стіни – дерев’яні, обкладені цеглою, фундамент – бетонний стрічкового типу, покрів-
ля – шиферна, вікна металопластикові, підлога – бетонна, дощата, лінолеум. Фізичний знос будівлі 
становить 34 %. У будівлі наявні: електропостачання, опалення, водопровід, каналізація.

Будівля розташована в лісовому масиві, відстань до найближчої автомобільної дороги з твердим 
покриттям – близько 5 км.

Земельна ділянка під нежитловою будівлею не виділена. Правовий статус земельної ділянки, на 
якій розташована будівля, – землі лісогосподарського призначення, кадастровий номер відсутній, 
перебуває в користуванні ДП «Ізюмське лісове господарство».

інформація про договори оренди,  
укладені щодо об’єкта або його частини

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована 

площа (м2)
Цільове призна

чення оренди
Реквізити договору оренди 

та термін його дії Орендна плата, грн 

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ГАЙ» 
(код за ЄДРПОУ 31634355)

Нежитлове приміщення будівлі 
Придонецького лісництва (інв. 
№ 60) загальною площею 52,4 м2

52,4 З метою збере
ження інвентарю

Договір оренди № 783Н 
від 17.06.2004 (зі змінами), 
термін дії до 28.01.2024 

Місячна орендна 
плата за грудень 
2021 р. – 670,10 грн 

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

2) Інформація про аук ціо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа і чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 24 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 54900,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 27450,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 27450,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 5490,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 2745,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2745,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта приватизації, у розмірі 3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот грн 00 коп.) без урахування ПДВ.
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області,
код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних), огляд проводиться за місцез-
находженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Галицький Павло Васильович 
(представник орендаря), тел. (067) 281-10-07.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 
тел. (057) 700-77-73.

Контактна особа організатора аук ціо ну – Шпортак Наталія Юріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса 
електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 
14.02.2022 № 00366.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-12-000005-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 549,00 грн;
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 274,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 274,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОррО. ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
літ. «Г-1» загальною площею 182,3 м2 з обладнанням за адресою: м. Харків,  
просп. Ново-Баварський, 118

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля літ. «Г-1» загальною площею 
182,3 м2 з обладнанням.
Місцезнаходження: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118.
Ба лан со ут римувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розта
шування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне при
значення

Підстава виникнення  
права власності

Форма влас
ності та власник

Нежитлова будівля 
літ. «Г1» загальною 
площею 182,3 м2 
з обладнанням

м. Харків, 
просп. Ново
Баварський 
(Ілліча), 118* 

182,3 19364114 1264.4 – Поліклініки, 
медпункти медично
го обслуговування та 
консультації

Витяг про реєстрацію права власнос
ті на нерухоме майно від 26.06.2007 
№ 15046291 на підставі рішення Госпо
дарського суду Харківської області справа 
від 22.02.2007 № 52/3207 

Дер жав
на, держ ава 
Україна

* Згідно з рішенням Харківської міської ради «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» від 
20.11.2015 № 12/15 (колишня назва – просп. Ілліча).

до складу об’єкта приватизації входять:
нежитлова одноповерхова будівля літ. «Г-1» (медпункт з обладнанням) 1931 року побудови.  x
Фундамент – бетонний на цементному розчині; стіни цегляні; перегородки – дерев’яні, частково 
зруйновані; перекриття дерев’яні, частково зруйновані; покрівля, підлога, вікна та двері – 
відсутні. Будівля тривалий час не використовується за призначенням, потребує проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт;
обладнання: холодильник «Апшерон» (інв. № 3388), ламінатор ЛД-1 (інв. № 3396), електро- x
кардіограф (інв. № 3391), ін’єктор безігольний БИ-1М (інв. № 3390), стоматологічна установка 
УС-30 (інв. № 3389), апарат УЗТ-101 (інв. № 8315), апарат «Тонус-2М» (інв. № 8325а).

Об’єкт приватизації не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Титан» по виробництву під’ємно-
транспортного устаткування» при приватизації та перебуває на зберіганні ТОВ «Харківський за-
вод підйомно-транспортного устаткування» згідно з договором зберігання дер жав ного майна від 
14.07.2022 № 82.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа і чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, аук ціо ні із знижен-

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 187 650,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну зі зниженням стартової ціни – 93 825,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 93 825,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 18 765,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 9 382,50 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 9 382,50 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу об’єкта приватизацІї:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській області витрати на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, який був за-
лучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4 300,00 грн (чотири тисячі триста грн 
00 коп.) грн (без урахування ПДВ).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунку – USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 
тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 15.02.2022 
№ 00382.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000007-3.



20 відомості
приватизації

№ 8 (1418)23 лютого 2022 року

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 1 876,50 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 938,25 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 938,25 грн.
Місце проведення: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПрОЗОр-

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі магазину літ. «А» загальною площею 84,27 м2 за адресою: Харківська обл., 
Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля магазину літ. «а» загальною 
площею 84,27 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки» (код за 

ЄДРПОУ 00851198), адреса: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, тел. (098) 200-
75-74.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстрацій
ний номер

Функціо нальне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитлова будівля мага
зину літ. «А» загальною 
площею 84,27 м2

Харківська обл., Сахновщин
ський рн, с. Сугарівське (Жов
тень)*, вул. Центральна, 7 

84,27 1230.1 – Торгові 
центри, універ
маги, магазини

Свідоцтво про право власності, 
видане виконкомом Сахновщинської 
селищної ради 10 грудня 2009 р.

Дер жав на, 
держ ава 
Україна

* Згідно з п. 16 Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1377-VІІІ «Про перейменування окре-
мих населених пунктів та районів» у Харківській області село Жовтень Сахновщинського району переймено-
ване в село Сугарівське.

Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 84,27 м2. 
Рік побудови – 1954. Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яні 
балки, підлога дощата. Об’єкт розташований в центральній частині села, тривалий час не викорис-
товується.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аук цІо н
Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н з умовами.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25 березня 2022 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аук ціо ну час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аук ціо ні з умовами, електрон ному аук-

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

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

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

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

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аук ціо ну з умовами – 46 300,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 23 150,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 23 150,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аук ціо ну з умовами – 4630,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ні із зниженням стартової ціни – 2315,00 грн (без урахування ПДВ);
аук ціо ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 2315,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу пра-

ва власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду дер жав ного майна 
України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 3 950,00 грн (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.).
4. додаткова ІнформацІя

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що)
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка– USD
№ рахунка: UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями гаран-

тійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за місцем розташуван-
ня об’єкта.

Відповідальна особа від ба лан со ут римувача – Морозікова Вікторія Миколаївна – Голова правлін-
ня ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки», телефон: (098) 200-75-74, е-mail: plemzavod_2011@
ukr.net.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській 
області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аук ціо ну, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-

зації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Харківській області від 
15.02.2022 № 00381.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-22-000007-1.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну з умовами – 463,00 грн;
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 231,50 грн;
аук ціо ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 231,50 грн.
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОррО. ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – «Частина нежитлових приміщень адмі ніст ративної будівлі площею 341,7 м2» 
за адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова 
(Леніна*), 19, що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України 
в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 21295057)

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
най ме ну вання об’єкта приватизації: h  «частина нежитлових приміщень адмі ніст ративної 
будівлі площею 341,7 м2».
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Банкова (Леніна*), 19.
Назва та контактні дані ба лан со ут римувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Херсонській області (код за ЄДРПОУ 21295057), адреса: вул. 28 Армії,6, м. Херсон, Херсонська обл. 
73005, тел. (0552) 35-47-80, факс (0552) 35-47-83.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування 

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціо нальне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Частина не
житлових при
міщень адмі
ніст ративної 
будівлі площею 
341,7 м2

Херсонська 
обл., смт Ви
сокопілля, 
вул. Банкова 
(Леніна*), 19

341,7 1212891365218 1220.9 – Будівлі 
для конторських 
та адмі ніст
ративних цілей 
інші

Свідоцтво про право власності від 16.08.2007 
№ 103, видане Виконавчим комітетом Ви
сокопільськоїселищної ради. Витяг з дер
жав ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно від 19.02.2018 індексний номер ви
тягу 114423638

Дер жав на, Головне 
управління Пенсій
ного фонду України 
в Херсонській об
ласті (код за ЄДРПОУ 
21295057)

Об’єкт приватизації – частина нежитлових приміщень площею 341,7 м2 у двоповерховій адмін-
будівлі. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення: кабінети І поверху № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 18 загальною площею 103,60 м2, коридор 5 площею 31,3 м2, котельня 12 площею 14,6 м2, 13 
площею 2,8 м2, сходи 14 площею 6,7 м2, сходи 27 площею 7,3 м2, фойє 26 площею 8,5 м2, тамбур 1 
площею 2,5 м2, коридор 2 площею 4,8 м2; кабінети ІІ поверху № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 загаль-
ною площею 100,60 м2, коридор 33 площею 32,1 м2, сходи 39 площею 6,7 м2, хол 29 площею 15,9 м2, 
сходи 28 площею 4,3 м2.

Фундамент і цоколь – блоки залізобетонні; перекриття – азбофанера; стіни з цегли, побілені, об-
клеєні шпалерами; підлога – бетон, лінолеум. Вікна подвійні, двері однопільні.

Відомості про земельну ділянку,  
на якій розташований об’єкт

На
зв

а Адреса 
розташування 

Площа зе
мельної ді
лянки (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове при
значення зе

мельної ділянки

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

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Херсонська 
обл., смт Ви
сокопілля, 
вул. Банкова 
(Леніна*), 19

2288 6521855100:12:043:0001 Землі дер жав
ного управлін
ня та місцевого 
самовряду
вання

Дер жав ний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 
ЯЯ№328868 від 26.05.2008. Витяг з дер жав ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 19.02.2018 Індек
сний номер витягу: 114432715. Правокористувач – Головне управління Пен
сійного фонду України в Херсонській області, (код за ЄДРПОУ 21295057)

*Перейменовано вул. Леніна на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який 
набрав чинності 21 травня 2015 року.

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частин не укладались.
2. ІнформацІя про електрон ний аук цІо н

Спосіб проведення аук ціо ну: аук ціо н без умов.
ДаТа ПрОВЕДЕння аУК ЦіО нУ: 25.03.2022.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Частина нежитлових приміщень 
адмі ніст ративної будівлі площею 341,7 м2» за адресою: Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Бан-
кова (Леніна), 19 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав ного 
і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (зі змінами), Порядку проведення електрон них 
аук ціо нів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.

СТарТОВа Ціна ОБ’єКТа (БЕЗ ПДВ) Для:
аук ціо ну без умов – 353 457,19 грн (триста п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят сім грн 19 коп.);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 176728,60 грн (сто сімдесят шість тисяч сімсот двадцять 

вісім грн 60 коп.);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

176728,60 грн (сто сімдесят шість тисяч сімсот двадцять вісім грн 60 коп.).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аук ціо ну без умов – 35345,72 грн (тридцять п’ять тисяч триста сорок п’ять грн 72 коп.);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни – 17672,86 грн (сімнадцять тисяч шістсот сімдесят дві грн 

86 коп.).
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

17672,86 грн (сімнадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 86 коп.).
розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (одна тисяча триста грн 00 коп.).

4. додаткова ІнформацІя
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-

нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук ціо нів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аук ціо ну 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аук ціо ну та про-
ведення переможцем аук ціо ну розрахунків за придбаний об’єкт приватизації «Частина нежитлових 
приміщень адмі ніст ративної будівлі площею 341,7 м2»).

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 
електрон ного аук ціо ну гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації «Частина нежитлових приміщень адмі ніст ративної будівлі площею 341,7 м2»)

Банк одерж увача: Дер жав на казначейська служба України, м. Київ
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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 – окремого майна 
державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)»

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта прив h атизації: окреме майно державної установи «ірпінський 
виправний центр (№ 132)» у складі:
(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. 54,8 кв. м);
(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. 999,7 кв. м), в тому числі:
(101310005) Склад овощесховища (заг. пл. 125,0 кв. м);
(101310004) Будівля банно-прального комбінату (Будівля БПК), літера «З» (заг. пл. 472,6 кв. м);
(101310006) Гуртожиток на 320 місць, літера «Д» (заг. пл. 2230,9 кв. м);
(101310007) Будівля медчастини, літера «Ж» (заг. пл.1817,2 кв. м);
(101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. пл. 3577,4 кв. м), в тому числі:
(101310016) Будівля штабу, КПП (заг. пл. 151,9 кв. м),
(101310015) Їдальня для співробітників (заг. пл. 240,2 кв. м),
(101310011) Вежа з пультом (заг. пл. 17,0 кв. м);
(101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл. 2693,6 кв. м);
(101310013) Клуб для засуджених, літера «Г» (заг. пл. 389,8 кв. м);
(101310014) Будівля очікувань, літера «И» (заг. пл. 45,3 кв. м);
(101310017) Інженерно-технічна огорожа, літера «N1» (1906,25 пог. м);
(101310019) Вежа для КПП, N XXXIII;
(101310020) Альтанка, літера «Л» (заг. пл. 6,0 кв. м);
 (101310025) Інженерні засоби охорони, літера «N2»(2340 пог. м);
(101310012) Будівля туалету, літера «1Л» (заг. пл. 10,0 кв. м);
(101310034) Ворота металеві, літера «N3» (заг. пл. 15,75 кв. м);
(101310035) Ворота металеві, літера «N4» (заг.пл. 15,75 кв. м);
 (101310033) Альтанка, літера «М» (заг. пл. 4,6 кв. м);
(10310010) Будівля ВГМ, літера «1Е» (заг. пл. 2145,1 кв. м);
(10310007) Склад готової продукції, літера «Н» (заг. пл. 925,5 кв. м);
(10310013) Котельня на газовому паливі, літера «Р» (заг. пл. 995,4 кв. м);
(10310037) Пост охорони, літера «Ц» (заг. пл. 5,5 кв. м);
(10310038) Магазин з реалізації промислової групи товарів «Лавка майстра», літера «1М» (заг. пл. 
31,0 кв. м);
(101310014)Алюмінієвий склад, літера «Т» (заг. пл. 342,2 кв. м);
(10310021) Артезіанська свердловина 2,N XXX;
(10310022) Артезіанська свердловина 3,N XXXII;
(10310024) Артезіанська свердловина 4, літера «Ф» (заг. пл. 8,6 кв. м);
(10310023) Артезіанська свердловина 5, N XXIX;
(101310015) Будівля деревообробки, літера «1Є» (заг. пл. 2317,2 кв. м), в тому числі:
(101310034) Пневмотранспортер;
(10310025) Споруда для пожежного водоймища, N XXXIV (заг. пл. 50,0 кв. м);
(1031003) Будівля цеху № 2 літера «1В» (заг. пл. 330,2 кв. м);
(10310019) Бензосклад літера «Х» (заг. пл. 70,0 кв. м);
(10310016) Будівля гаптовки літера «1Б» (заг. пл. 300,4 кв. м);
(10310011) Алюмінієвий склад, літера «У» (заг. пл. 324,6 кв. м);
(10310032) Аспераційна установка, літера «1Д» (заг. пл. 1151,2 кв. м);
(10310008) Будівля механічноі обробки літера «1А» (заг. пл. 221,2 кв. м);
(10310009) Автогараж літера «С» (заг. пл. 697,4 кв. м);
(10310018) Будівля складу №1 літера «П» (заг. пл. 1699,9 кв. м);
(10310017) Будівля пожежного депо літера «О» (заг. пл. 244,4 кв. м);
(10310012) Склад для рихтування проволоки літера «1Г» (заг. пл. 101,7 кв. м);
(10310006) Котельня на твердому паливі літера «1Ж» (заг. пл. 680,6 кв. м);
(10310002) Будівля цеху № 1 літера «Щ» (заг. пл. 2768,4 кв. м);
(10310004) Дизельна електростанція літера «Ч» (заг. пл. 54,7 кв. м);
(10310039) Виставковий майданчик літера «1Н» (заг. пл. 32 кв. м);
(10310026) Благоустрій літера «NI» (далі – Об’єкт приватизації).
МіСЦЕЗнахОДЖЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцю-

бинське, вул. Залізнична, 1.
Назва та контактні дані балансоутримувача: державна установа «Ірпінський виправний центр 

(№ 132)» (код за ЄДРПОУ 08563725), адреса: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 
вул. Залізнична, 1, телефон: +38 044 361 44 04, факс +38 04597 72 152, +38 04597 72 161, e-mail: 
dep-optim@ukr.net.

Відомості про об’єкт 
(нерухоме майно)

№ 
з/п 

найменування, 
інвентарний но-

мер об’єкта

адреса розта-
шування

ре
єс

тр
ац

ій
ни

й 
но

м
ер

 о
б’

єк
та розмір 

/ площа 
об’єкта, 
м2/ пог. 

м /м3

Функці-
ональне 

вико-
ристан-

ня

Підстава виникнення права власності

Форма 
влас-

ності та 
власник

1 Будівля КПП, Б, 
інв. 101310002

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 54,8 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

2

2.1.

Будівля харчо
блоку, В, інв. 
101310003,
в тому числі
Склад ово че
схо вища, інв. 
101310005

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 999,7 м2

125,0 м2

Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

3 Будівля банно
прального ком
бінату (Будівля 
БПК), З, інв. 
101310004

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 472,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

4 Гуртожиток на 
320 місць, Д, 
інв. 101310006

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2230,9 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

№ 
з/п 

найменування, 
інвентарний но-

мер об’єкта

адреса розта-
шування

ре
єс

тр
ац

ій
ни

й 
но

м
ер

 о
б’

єк
та розмір 

/ площа 
об’єкта, 
м2/ пог. 

м /м3

Функці-
ональне 

вико-
ристан-

ня

Підстава виникнення права власності

Форма 
влас-

ності та 
власник

5 Будівля мед
частини, Ж, інв. 
101310007

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 1817,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

6

6.1.

6.2.

6.3.

Адмінкорпус, А, 
інв. 101310008, 
в тому числі: 
Будівля шта
бу, КПП, інв. 
101310016
Їдальня для спів
робітників, інв. 
101310015
Вежа з пультом, 
інв. 101310011

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9

3577,4 м2

151,9 м2

240,2 м2

17,0 м2

Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

7 Гуртожиток, Е, 
інв. 101310010

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2693,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

8 Клуб для за
суджених, Г, інв. 
101310013

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 389,8 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

9 Будівля очіку
вань, И, інв. 
101310014

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 45,3 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

10 Інженерно
технічна огоро
жа, N1, інв. 
101310017

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 1906,25 
пог.м

Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

11 Вежа для КПП, 
N XXXIII, інв. 
101310019

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

12 Альтанка, Л, інв. 
101310020

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 6,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

13 Інженерні засоби 
охорони, N2, інв. 
101310025

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2340 
пог.м

Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

14 Будівля туа
лету, 1Л, інв. 
101310012

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 10,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

15 Ворота мета
леві, N3, інв. 
101310034

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 15,75 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

16 Ворота мета
леві, N4, інв. 
101310035

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 15,75 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

17 Альтанка, М, інв. 
101310033

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 4,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

18 Будівля ВГМ, 1Е, 
інв. 10310010

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2145,1 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

19 Склад готової 
продукції, Н, інв. 
10310007

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 925,5 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

20 Котельня на 
газовому паливі, 
Р, інв. 10310013

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 995,4 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

21 Пост охорони, Ц, 
інв. 01310037

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 5,5 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

Продовження таблиці

МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одерж увач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одерж увача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Банкова (Леніна*), 19 за попереднім 
узгодженням з організатором аук ціо ну.

Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: КУГУК Вікторія Анатоліївна, тел. (095) 
587-03-40.

організатор аук ціо ну: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 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, вебсайт: www.spfu.gov.ua. Час роботи: понеділок – чет-
вер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Скороход Вікторія 
Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер жав ного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІдомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна в Херсонській області, Автономній Респу-
бліці Крим та м. Севастополі від 14.02.2022 № 99.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-12-000004-3.

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

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аук ціо ну для:
аук ціо ну без умов: 3 534,57 грн (три тисячі п’ятсот тридцять чотири грн 57 коп.);
аук ціо ну із зниженням стартової ціни: 1 767,29 грн (одна тисяча сімсот шістдесят сім грн 29 коп.);
аук ціо ну за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

1 767,29 грн (одна тисяча сімсот шістдесят сім грн 29 коп.).
Місце проведення аук ціо ну: аук ціо ни будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПрОЗОр рО.ПрОДаЖі» (адмі ніст ратор).
Єдине посилання на вебсторінку адмі ніст ратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик із 
якими адмі ніст ратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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№ 
з/п 

найменування, 
інвентарний но-

мер об’єкта

адреса розта-
шування

ре
єс

тр
ац

ій
ни

й 
но

м
ер

 о
б’

єк
та розмір 

/ площа 
об’єкта, 
м2/ пог. 

м /м3

Функці-
ональне 

вико-
ристан-

ня

Підстава виникнення права власності

Форма 
влас-

ності та 
власник

22 Магазин з 
реалізації про
мислової групи 
товарів «Лавка 
майстра», 1М , 
інв. 10310038

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 31,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

23 Алюмінієвий 
склад,Т, інв. 
10310014

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 342,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

24 Артезіанська 
свердловина 
2, N XXX, інв. 
10310021

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

25 Артезіанська 
свердловина 
3, N XXXII, інв. 
10310022

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

26 Артезіанська 
свердловина 4, 
Ф, інв. 10310024

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 8,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

27 Артезіанська 
свердловина 
5, N XXIX, інв. 
10310023

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

28

28.1

Будівля дерево
обробки, 1Є, 
інв. 10310015
Пневмотран
спортер, інв. 
10310034

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2317,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

29 Споруда для 
пожежного водо
ймища, N XXXIV, 
інв. 10310025

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 50,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

30 Будівля цеху 
№ 2, 1В, інв. 
10310003

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 330,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

31 Бензосклад, Х, 
інв. 10310019

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 70,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

32 Будівля гап
товки, 1Б, інв. 
10310016

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 300,4 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

33 Алюмінієвий 
склад, У,інв. 
10310011

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 324,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

34 Аспераційна 
установка, 1Д , 
інв. 10310032

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 1151,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

35 Будівля механіч
ної обробки, 1А, 
інв. 10310008

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 221,2 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

36 Автогараж, С, 
інв. 10310009

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 697,4 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

37 Будівля складу 
№ 1, П, інв. 
10310018

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 1699,9 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

38 Будівля пожеж
ного депо, О, 
інв. 10310017

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 244,4 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

39 Склад для 
рихтування про
волоки, 1Г, інв. 
10310012

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 101,7 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

40 Котельня на 
твердому па
ливі, 1Ж, інв. 
10310006

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 680,6 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

41 Будівля цеху 
№ 1, Щ, нв. 
10310002

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 2768,4 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

42 Дизельна елек
тростанція, Ч, 
інв. 10310004

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 54,7 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

43 Виставковий 
майданчик, 1Н, 
інв. 10310039

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 32,0 м2 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного прав
ління» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 № 2758/7. Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

44 Благоустрій, NІ, 
інв. 10310026

08298, Київська 
обл., м. Ірпінь, 
смт Коцюбин
ське, вул. За
лізнична, 1

11
51

95
69

32
10

9 Об’єкт 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна, серія та номер: 1015217 від 05.01.2017. Наказ Міністерства юстиції 
України «Про закріплення державного майна на праві оперативного правлін
ня» від 03.09.2020 № 2265/7 зі змінами від 20.10.2020 
№ 2758/7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 28.01.2021 за індексним номером: 242256866

Держав
на; Мініс
терство 
юстиції 
України

інформація про земельні ділянки 

на
зв

а адреса  
розташування

Площа 
зе-

мельної 
ділян-
ки, (га)

Кадастровий номер  
земельної ділянки

Цільове 
призна-

чення

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

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Київська обл., 
м. Ірпінь, смт Ко
цюбинське, 
вул. Залiзнична, 1

6.1884 3210946200:01:034:0014 Іншого 
громад
ського 
призна
чення 

Державна; Державний акт на право постійного користування землею серія ІІКВ 
№ 003004 від 18.05.2004. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухо
ме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.11.2020 № 231511493. 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.09.2020 
№ НВ3220260172020. Охоронна зона навколо промислового об’єкта

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Київська обл., 
м. Ірпінь, смт Ко
цюбинське, 
вул. Залiзнична, 1

2.0963 3210946200:01:034:0015 Іншого 
громад
ського 
призна
чення 

Державна; Державний акт на право постійного користування землею серія ІІКВ 
№ 003004 від 18.05.2004. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухо
ме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.11.2020 №231511193. 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.09.2020 
№ НВ3220260142020. Охоронна зона навколо промислового об’єкта

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Київська обл., 
м. Ірпінь, смт Ко
цюбинське, 
вул. Залiзнична, 1

0.0106 3210946200:01:034:0016 Іншого 
громад
ського 
призна
чення 

Державна; Державний акт на право постійного користування землею серія ІІКВ 
№ 003004 від 18.05.2004; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухо
ме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.11.2020 №231510913. 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 03.09.2020 
№НВ3220260122020. Охоронна зона навколо промислового об’єкта

На земельній ділянці площею 6,1884 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0014, розташо-
вана будівля сімейного гуртожитку заг. пл. 831,1 кв. м за адресою: вул. Залізнична, буд. 5, смт Ко-
цюбинське, Київська обл., що обліковується на балансі державного підприємства «Центр оцінки 
інформації» (код за ЄДРПОУ 00209131).

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, 
тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодав-
ством порядку після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
ДаТа Та чаС ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 29.03.2022.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 зни-
ження 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 прива-
тизацію 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:
аукціону без умов – 220 211 587,66 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 22 021 158,77 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: становить 1 300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати 

станом на 1 січня поточного року).
4. додаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення перемож-
цем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях 

Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172 
Код 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 по-

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

час і місце проведення огляду об'єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезна-
ходженням: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Залізнична, 1.

Відповідальна особа: Пархомчук Леонід Петрович – інспектор групи охорони державної установи 
«Ірпін ський виправний центр (№ 132)», старший лейтенант внутрішньої служби, тел. +38 050 802 90 25.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: на-
чальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання 
державного 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, проспект Голосіївський, 
50; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 
до 13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38. 
З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у вірту-

альній 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 Черні-
гівській областях від 21.02.2022 № 160.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-10-000006-3.

період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 34 (тридцять чотири) календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 34 (тридцять чотири) календарних дні.
крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 202 115,88 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 101 057,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-

позицій – 1 101 057,94 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПрОЗОррО.ПрОДаЖі» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки опера-

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

Продовження таблиці
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

т. 200-36-36
КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо ні з умо-
вами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате-
ріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1416 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Польова, 

9, с. Житники, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівни-

цтва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 
користування земельною ділянкою, правокористувач: Жашківська 
районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 
00709276; кадастровий номер 7120982000:01:001:0241.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 люто-
го 2022 року.

 1.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (будів-
ля ветдільниці з прибудовою) – а площею 90,4 м2; нежитлова 
будівля (автогараж) – Б площею 77,7 м2; огорожа – 1.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ве-
теринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон ба лан-
со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Березнева, 25, с. Со-
колівка, Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо ні з умо-
вами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате-
ріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1294 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Березне-

ва, 25, с. Соколівка, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівни-

цтва та обслуговування будівель органів дер жав ної влади та міс-
цевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 
користування земельною ділянкою, правокористувач: Жашківська 
районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 
00709276; кадастровий номер 7120987400:01:001:0597.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 люто-
го 2022 року.

 1.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (бу-
дівля ветдільниці) – а площею 116,0 м2; нежитлова будівля 
(автогараж) – Б площею 56,5 м2; нежитлова будівля (склад) – 
В, В1 площею 25,0 м2; огорожа – 1.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ве-
теринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон ба лан-
со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 12, с. Баштечки, 
Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо ні з умо-
вами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате-
ріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,3060 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Миру, 12, 

с. Баштечки, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівни-

цтва та обслуговування будівель органів дер жав ної влади та міс-
цевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 
користування земельною ділянкою, правокористувач: Жашківська 
районна дер жав на лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 
00709276; кадастровий номер 7120980800:01:001:0515.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 люто-
го 2022 року.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, із змінами (далі – Поло-
ження).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, 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 відпові-
дають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 
розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфіка-
цію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними доку-
ментами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

претендентам потрібно подати до управління забезпечен-
ня реалізації повноважень у черкаській області конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазна-
чити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір суб’єкта оціночної діяльності та най ме ну вання юридичної 
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо, відповідно до положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій  y
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  y
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  y
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з дер жав ною таємницею, 
і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду дер жав ного майна України від 
21.01.2022 № 10-59-1103 «Щодо формування показників очікува-
ної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ пів-
річчі 2021 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про 
конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні 
пропозиції, що перевищують ціну надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, 
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи 
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв); 
окремо розташована будівля – 3,0 тис. грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть 
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до 
Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або 
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається.

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 – 11.03.2022 до 16.00.
Конкурс відбудеться  � 16.03.2022 об 11.00 в Управлінні за-
безпечення реалізації повноважень у черкаській області 
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. черкаси, 18000, 
тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення 
розміру збитків, завданих держ аві 

 Назва об’єкта оцінки: дробарки СМД – 75а, 2 одиниці (інв. 
№ 42079, 42080).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стебник, 
вул. Дрогобицька, 127.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ТзОВ «Зо-
рема вест».

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесених 
держ аві внаслідок незбереження дер жав ного майна.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-19 (відділ управління 
дер жав ним майном та адмі ніст рування реєстрів).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 

31.05.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав-

ного майна України по Львівській області, Закарпатській та Во-
линській областях.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
6000,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки, що при-
звели до пошкодження майна (машин та обладнання, що викорис-
товуються в будівництві).

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розгля-
датися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки 
майна, що склалася в II півріччя 2021 року, відповідно до листа 
Фонду дер жав ного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 
та доповнення до нього (лист Фонду дер жав ного майна України 
від 21.01.2022 № 10-59-1103).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 № 47, зі зміна-
ми, затвердженими наказом Фонду дер жав ного майна України від 
11.02.2020 № 227) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які ді-
ють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності 
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній фор-
мі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.2 «Оцінка машин і 
обладнання».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкур-
су) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної доку-
ментації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до 
Положення), інформація про претендента подаються за встанов-
леними в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та адмі ніст ративно-господарської роботи 
за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом документів, що міс-
тяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта малої приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва: 60-квартирний житло-
вий будинок літ. «а», нежитлова будівля літ. «Б» за адресою: Ки-
ївська область, Фастівський район, смт Борова, вул. Миру, 55а.

Дата оцінки: 28.02.2022.
Замовник та платник – Регіо наль не відділення Фонду дер жав-

ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для подальшої приватизації.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти неза-
вершеного будівництва.

Очікувана найбільша ціна: 8500,00 грн.
учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного 

відділення фонду дер жав ного майна україни по київській, 
черкаській та чернігівській областях конкурсну документа-
цію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (зі змінами, внесеними 
наказами Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2020 № 47 та 
від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення), складається з:

підтвердних документів; y
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,  y
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він 
не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  y
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

до підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-
жать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної  x
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до 
Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,  x
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жав ною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення). x

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням 
об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться 
в конверті, до відділу документального забезпечення та контролю 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по Київ-
ській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться  � 11.03.2022 об 11.00 у регіо наль ному 
відділенні Фонду дер жав ного майна України по Київській, 
черкаській та чернігівській областях за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 613, телефон для довідок 
200-25-36.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки

 1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (бу-
дівля ветдільниці з прибудовою) – а площею 118,1 м2; ого-
рожа № 1, № 2.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ве-
теринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон ба лан-
со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 69, с. Вороне, 
Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо ні з умо-
вами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате-
ріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Миру, 69, 

с. Вороне, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівни-

цтва та обслуговування будівель органів дер жав ної влади та міс-
цевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійно-
го користування земельною ділянкою, власник: Межиріцька сіль-
ська рада Канівського району Черкаської області, код за ЄДРПОУ 
35797358; правокористувач: Жашківська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276; кадастровий 
номер 7120981600:01:001:0602.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 люто-
го 2022 року.

 1.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (будів-
ля ветдільниці з прибудовою) – а площею 78,6 м2; нежитлова 
будівля (автогараж) – Б площею 48,3 м2.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ве-
теринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон ба лан-
со ут римувача: (04747) 6-00-49.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Польова, 9, с. Житники, 
Уманський р-н, Черкаська обл.
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прий Нято рішеННя 
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 16.02.2022 №12/01-40-РП прийня-
то рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – котельні за-
гальною площею 376 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, що перебуває на балансі 
Дніпропетровської геофізичної експедиції «Дніпрогеофізи-
ка» Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» 
(код за ЄДРПОУ 01432747).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін в інформацію  
про прийняття рішення про приватизацію

  Наказом Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області від 14.02.2022 
№ 00365 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області від 
02.02.2022 № 00290 «Про прийняття рішення про привати-
зацію – окремого майна – група будівель у складі: нежит-
лова будівля господарського будинку загальною площею 
50,21 кв. м та нежитлове приміщення допоміжного вузла 
зв’язку загальною площею 84,48 кв. м», а саме:

визначено балансоутримувачем об’єкта приватизації – 
Дніпровський регіональний структурний підрозділ Держав-
ного підприємства обслуговування повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 25533424.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прий няття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 
та м.Севастополі від 16.02.2022 № 105 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта малої приватизації — окремого 
майна – «Господарська будівля, літера Б загальною площею 
87,5 кв.м», який розташований за адресою: Херсонська обл., 
Бериславський р-н, смт Велика Олександрівка, вул.Таврій-
ська, 5, що перебуває на балансі Головного управління Пен-
сійного фонду України в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 
21295057), шляхом продажу на аукціоні.



робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в регіо наль ному відділенні Фонду 
дер жав ного майна України по львівській, Закарпатській 
та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опуб-
лі ку вання цієї інформації за адресою: м. львів, вул. Ко-
перника, 4.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду дер-

жав ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна 

 1. Назва об’єкта: окреме майно – автомобіль DAEWOO 
NUBIRA, Ві 2448 ЕС.

Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Шевченка, 9.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 

майна України по Полтавській та Сумській областях.
Запланована дата оцінки: 30.11.2021.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: пасажирські КТЗ 
(крім спеціалізованого, спеціального призначення).

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
2 550,00 грн.

 2. Назва об’єкта: окреме майно – промтоварний склад.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/1.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 3. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/2.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 4. Назва об’єкта: окреме майно – кочегарка.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/3.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 5. Назва об’єкта: окреме майно – продовольчий склад.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/4.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 6. Назва об’єкта: окреме майно – контора.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/5.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).

Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-
лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

  7. Назва об’єкта: окреме майно – загальнотоварний 
склад.

Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 
вул. Горького, 122/6.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 
шляхом продажу на аук ціо ні.

Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 8. Назва об’єкта: окреме майно – червоний куточок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Горького, 122/7.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 9. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 12.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. За-

лізнична, 42б.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

 10. Назва об’єкта: окреме майно – магазин № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Ромни, вул. Про-

копенка, 107б.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації 

шляхом продажу на аук ціо ні.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Магістраль».
Запланована дата оцінки: 31.01.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-

ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відді-

лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зо-
крема, порівняної площі.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6500,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії 
документи, які повинні відповідати вимогам Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
казом Фонду дер жав ного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах та-
ких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та 
додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
формами, встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результа-
тами аналізу звітності, проведеного Фондом дер жав ного майна 
України від 13.08.2020 № 10-59-16222.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 
конкурсною комісією як максимальна під час обрання перемож-
ця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть 
враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій, 
ІТ підтримки, та документального забезпечення Регіо наль ного від-
ділення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 02.03.2022 включно.

Конкурс відбудеться  � 10.03.2022 о 10.00 у регіо наль ному 
відділенні Фон ду дер жав ного майна України по Полтавській 
та Сумській областях за адресою: вул. небесної Сотні (вул. 
леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 

Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.


