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Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майнО БершадськОГО місця прОвадження діяльнОсті та 
зБеріГання спиртУ дп «Укрспирт», У складі: (340020) Клуб (заг. пл. 418, 0 кв.м); 
(340004) Спиртовий цех, бродильне відділення (спиртовий цех); (340022) спиртовий 
цех, бродильне відділення (бродильне відділення); (340037) Спиртовий цех, бродиль-
не відділення горілчаний цех); (340058) Спиртовий цех, бродильне відділення (басейн 
резервний); (340059) Спиртовий цех, бродильне відділення (приймальник ставкової 
води) (заг. пл. 5338,8 кв.м); (340003) Котельня; (340061) Котельня (димова труба)(заг. 
пл. 963, 6 кв.м); (340018) Адмінбудинок; (340091) Адмінбудинок (резервуар-вигреб) 
заг. пл. 486,9 кв.м); (340001) Спиртосховище; (340088) Спиртосховище (вузол дена-
турації) (заг. пл. 361, 6 кв.м); (340008) Трансформаторна підстанція (заг. пл. 81,5 кв.м); 
(340021) Водо-насосна станція (заг. пл. 60,3 кв.м); (340005) Механічна майстерня; 
(340034) Піднавіс механічної майстерні (заг. пл. 191,4 кв.м); (340007) Вузол антисеп-
тики (заг. пл. 106, 0 кв.м); (340015) Матеріальний склад № 2; (340016) Матеріальний 
склад № 2 (склад хімічних засобів) (заг. пл. 254,1 кв.м); (340024) Цех вуглекислоти (заг. 
пл. 289, 4 кв.м); (340010) Мазутно-насосна станція (заг. пл. 61,2 кв.м); (340064) Гра-
дирня (заг. пл. 94,4 кв.м); (340068) склад-ангар № 1 (заг. пл. 653,7 кв.м); (340074) Склад 
ангар № 2 (заг. пл. 556,7 кв.м); (340006) Деревообробна майстерня; (340033) Піднавіс 
столярної майстерні; (340053) Навіс деревообробний; (340071) Склад досок (заг. пл. 
928,0 кв.м); (340017) прохідна № 2, склад для металу; (340031) прохідна № 2, склад 
для металу (склад для металу); (340038) Прохідна № 2, склад для металу (конюшня)
(заг. пл. 397,2 кв.м); (340036) Солодовня; (340026) Солодовня (павільйон) (заг. пл. 
1654,9 кв.м); (340014) Склад ПММ; (340032) Заправка; (340063) Автозаправка ПРК 
(заг. пл. 10,1 кв.м); (340013) Гараж для вантажних автомобілів (заг. пл. 595,5 кв.м); 
(340019) Прохідна завода № 1 (заг. пл. 50,4 кв.м.); (340048) Мелясний резервуар № 1; 
(340049) Мелясний резервуар № 2; (340050) Мелясний резервуар № 3; (340052) Ма-
зутний резервуар № 1, 35, 36, 38, 49 Т; (340090) Артезіанська скважина, 23Ц (заг. пл. 
11,7 кв.м); (340023) Артезіанська скважина, 54Х (заг. пл. 8,6 кв.м); (340025) Водообо-
ротне відділення (заг. пл. 8,1 кв.м); (340009) Будівля насосної станції (заг. пл. 36,6 кв.м); 
(340028) Водо-насосна станція (заг. пл. 100,9 кв.м); (340056) Асфальтове покриття; 
(340078) Асфальтове покриття (територія) (заг. пл. 11231 пог.м); (340060) Огорожа 
території заводу; (340011) насосна, А (заг. пл. 9,2 кв.м); (340012) Бардо-насосна стан-
ція (заг. пл. 131, 9 кв.м); (340029) Котельня з насосним відділенням (заг. пл. 161,1 кв.м); 
(340030) Мазутна насосна (заг. пл. 28,1 кв.м); (340076) Ємкість мазутна (заг. пл. 
64,5 кв.м); (340077) приймальня ємкість з естакадою; (340051) приймальня ємкість з 
естакадою (приймальник мазуту) (заг. пл. 58,5 кв.м); (340002) Прохідна зі складським 
приміщенням (заг. пл. 44,7 кв.м); (340027) Відпускне відділення (заг. пл. 50,3 кв.м); 
(340069) Огорожа, І; (340035) Нежитлова будівля складу (заг. пл. 879, 9 кв.м); (340054) 
Естакада для зливу меляси; (340055) Естакада для зливу мазута; (340062) Мелясна 
ємкість; (340039) Резервуар; (340040) Резервуар для спирту № 2; (340041) Цистерна 
спиртова № 3; (340042) Ємкість під сивушне масло; (340043) Ємкість для зберігання 
ЕАФ; (340044) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340045) Ємкість для зберігання ЕАФ; 
(340046) Резервуар для спирту № 1; (340047) Цистерна для спирту № 4; (340057) Поля 
фільтрації; (340065) Ємкість під ККС; (340066) Ємкість під ККС; (340067) Ємкість під 
ККС; (340070) Жомова яма; (340072) Залізничний тупик; (340073) Ємкість РПЛ; (340075) 
Ємкість для барди; (340079) Ємкість дизпалива; (340080) Ємкість під ККС; (340081) 
Ємкість під ККС; (340082) Ферментер; (340083) Ферментер; (340084) Мазутний ре-
зервуар № 2 – 40 куб.м; (340085) Мазутний резервуар № 3 – 20 куб.м; (340086) Ємкість 
мазутна № 1 (котельня) – 10 куб.м; (340087) Ємкість мазутна № 2 (котельня) – 10 куб.м; 
(340089) Блок бензозаправки; (340092) Зовнішня траса мазутопров; (340093) Елекро-
мережа ПЛ-0,4 кВ; (340094) Бардопровід; (340095) Елекромережа КЛ – 10кВ; (340096); 
Зовнішня траса паточних комунікацій; (340097) Траса сірчаної кислоти; (340098) Мiрник 
спиртовий № 5; (340099) Мiрник спиртовий № 6; (340100) Мірник спиртовий № 1; 
(340101) Мірник спиртовий № 2; (340102) Мірник спиртовий № 3; (340103) Мірник № 12 
(сивушних масел); (340104) Мірник № 7; (340105) Мірник № 8; (340106) Мірник № 9; 
(340107) Мірник № 10; (340108) Мірник № 11; (340109) Мірник № 13; (340110) Мірник 
№ 1 (Джулинка); (340111) Мірник № 2 (Джулинка); (340112) Мірник № 3 (Джулинка); 
(340113) Мірник № 3; (340114) Мірник; (340115) Мірник; (340116) Спиртова ємкість; 
(340117) Спиртова ємкість; (340118) Спиртова ємкість; (340119) Кислотна ємкість; 
(340120) Трансформатор (630 кВт); (340121) Трансформатор (320 кВТ); (340122) Транс-
форматор (560 кВт); (340123) Трансформаторна підстанція; (340124) Трансформатор-
на підстанція; (340125) Дизель-генератор; (340126) Трансформатор ТПЛ-10 75/5; 
(340127) Механічний фільтр; (340128) Механічний фільтр; (340129) Натрій-катіонітовий 
фільтр; (340130) Підігрівач мазута; (340131) Мазутна ємкість розхідна 2,5 куб.м; (340132) 
Мазутний фільтр; (340133) Мазутний фільтр; (340134) Деєраційна колонка; (340135) 
Економайзер ЕП1-330 ПК № 1; (340136) Фільтр Н-катіоновий; (340137) Фільтр 
Н-катіоновий; (340138) Деєраційний бак; (340139) Вентилятор ВДН-10 ПК № 3; (340140) 
Буферний фільтр; (340141) Декарбонізатор ДН 1008; (340142) Насос П6 ППВ (Мазуто-
насосна); (340143) Димосос ДН 11,2 ПК № 3; (340144) Вентилятор ВДН -11,2 ПК № 2; 
(340145) Димосос ДН-12,5 п 1500 об./хв; (340146) Економайзер ЕП -1-330 ПК № 2; 
(340147) Водонагрівач деєратора; (340148) Насос ЦНСГ 38-198; (340149) Насос ЦНСГ 
38-198; (340150) Насос ЗК-6 ХВО; (340151) Насос ЗК-6 ХВО; (340152) Насос ЗК-6 ХВО; 
(340153) Насос ЗК-6 ХВО; (340154) Економайзер ЕП-2-142 ПК № 3; (340155) Насос 
ЗК-6 ХВО; (340156) Насос ЗК-6 ХВО; (340157) Вентилятор ВДН 11,2 ПК № 1; (340158) 
Насос КС 12/50; (340159) Котел ДЕ-16-14 ГМ; (340160) Котел ДЕ-16-14 ГМ (в ремонті); 
(340161) Насос ЦНСГ; (340162) Котел; (340163) Насос КС-12*50; (340165) Кавітаційний 
диспергатор; (340166) Підігрівач мазута; (340167) Насос ЗМ 40-200; (340168) Фільтр 
ХВО; (340169) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340170) Фільтр ХВО; (340171) Підігрівач мазута; 
(340172) Підігрівач мазута; (340173) Насос К8/18 з електродвигуном; (340174) Щит 
САРТ; (340175) Щит безперервного розварювання; (340176) Щит безперервного роз-
варювання; (340177) Щит безперервного розварювання; (340178) Витратомір; (340179) 
Прилади автоматики; (340180) Щит; (340181) Шкаф СПА; (340182) Шкаф СПА; (340183) 
Шкаф СПА; (340184) Шкаф СПА; (340185) Щит ЩК; (340186) Димосос; (340187) Насос 
П6; (340188) Трансформатор; (340189) Мазутопідігрівач; (340190) Насос А13-В-6,8 з 
електродвигуном; (340191) Щит САРТ котельні; (340192) Щит автоматики котельні; 
(340193) Шкаф СПА котельні; (340194) Шкаф СПА котельні; (340195) Шкаф СПА ко-
тельні; (340196) Шкаф СПА котельні; (340197) Шкаф СПА котельні; (340198) Блок МRM 
-12 конденс.установки; (340199) Щит силовий ККС; (340200) Щит силовий ККС; (340201) 
Щит автоматики ККС; (340202) Щит КСО 10кВт; (340203) Перетворювач напруги (транс-
форматор); (340204) Шкаф розподільчий млина; (340205) Шкаф розподільчий млина; 
(340206) Шкаф СПМ млина; (340207) МініАТС; (340208) Електродвигун 18 кВтх11,5; 

(340209) Лічильник багатофазний; (340210) Водонагрівач ел. прот.; (340211) Насос 
конденсатний WILO MVI 1605-6 (котельня); (340212) Перетворювач напруги; (340213) 
Пилка циркулярна; (340214) Станок токарний; (340215) Станок рейсмусовий; (340216) 
Фуговочний автомат; (340217) Токарний гвинтонарізний станок; (340218) Деревоо-
бробний станок; (340219) Прес гідравлічний; (340221) Станок наждачний; (340222) 
Аппарат зварочний; (340223) Вузол бетонозмішувальний; (340224) Станок свердлиль-
ний; (340225) Токарний станок; (340226) Бетономішалка; (340230) Зварювальний апа-
рат; (340232) Зварювальний апарат; (340233) Шліфувальний станок; (340234) Станок 
рейсмусовий; (340235) Станок фрезерний; (340236) Фрезерний станок; (340237) То-
карний станок; (340238) Токарний станок; (340239) Рад. сверлильний станок; (340240) 
Ел.двигун 7,5/3000; (340241) Зварочний напівавтомат; (340242) Бетономішалка; 
(340243) Електрозварювальний апарат; (340244) Вентилятор наждака; (340246) Зва-
рювальний апарат; (340247) Зварювальний апарат; (340248) Відбійний молоток; 
(340249) Компресор ЛБ-340; (340250) Резервуар для меляси; (340251) Резервуар для 
меляси; (340252) Приймальний резервуар; (340253) Приймальний резервуар; (340254) 
Резервуар для меляси; (340255) Резервуар для меляси; (340256) Чан бродильний № 7; 
(340257) Спиртовловлювачі; (340258) Спиртовловлювачі; (340259) Чан перевідний № 1; 
(340260) Спиртоприйомний чан № 1; (340261) Збірник гарячої води; (340262) Апарат 
чистої культури дрожів; (340263) Апарат чистої культури дрожів; (340265) Чан перевід-
ний № 2; (340266) Чан перевідний № 3; (340267) Чан перевідний № 4; (340268) Чан 
прийомний № 2; (340269) Чан прийомний № 3; (340270) Чан прийомний № 4; (340271) 
Чанок ЕАФ; (340272) Цистерна спиртова; (340273) Ємкість для води помякшеної 3 
куб.м; (340274) Кип’ятильник; (340275) Повітрозбірник; (340276) Повітрозбірник; 
(340277) Теплообмінник; (340278) Теплообмінник; (340279) Теплообмінник; (340280) 
Теплообмінник; (340281) Теплообмінник; (340282) Теплообмінник; (340283) Теплооб-
мінник; (340284) Теплообмінник; (340285) Теплообмінник; (340286) Теплообмінник; 
(340287) Напірний чан сірчаної кислоти; (340289) Теплообмінник; (340290) Дефлегма-
тор; (340291) Брагоректапарат; (340292) Контрольний снаряд; (340293) Збірник хліб-
ної барди; (340294) Збірник-приймальник сірчаної кислоти; (340295) Чанок сивушного 
масла; (340296) Чанок сивушного масла; (340297) Насос КСТ; (340298) Насос 100/100; 
(340299) Насос 55/55; (340300) Насос 2Х; (340301) Насос 1,5х6; (340302) Насос 3Х; 
(340304) Насос 2к; (340305) Насос П6ППВ; (340306) Насос П6ППВ; (340307) Насос 
СЦЛ; (340308) Теплообмінник; (340309) Насос НШП; (340310) Насос НШП; (340311) 
Насос Х 65/50; (340313) Насос 2К; (340314) Насос СД 50/20; (340315) Насос СВН 80; 
(340316) Насос ГР-11; (340317) Насос 3Х; (340318) Насос 2К (340319); Насос Д-320; 
(340320) Насос Д-320; (340321) Вентилятор; (340322) Збірник конденсата; (340323) 
Водяний бак; (340324) Калорифер; (340325) Насос ГР-1 – 2 шт.; (340326) Насос ГР-1 – 
2 шт.; (340327) Насос СМ 100/65; (340329) Насос 2Х; (340330) Насос СВН 80; (340331) 
Насос ВВН; (340332) Насос П6ППВ; (340333) Насос П6ППВ; (340334) Пароструйний 
підігрівач; (340335) Збірка металева (блок металевий 2,5*3); (340337) Дифлегматор; 
(340339) Насос ЕЦВ 6; (340340) Насос П6ППВ; (340341) Дифлегматор; (340342) Кон-
денсатор; (340343) Насос ЕЦВ 6; (340344) Насос ЦНС; (340345) Насос 6П ППВ; (340346) 
Насос СОТ 30; (340347) Насос Д-320; (340348) Сигналізатор; (340349) Насос СВН 80; 
(340350) Насос СВН 80; (340352) Завантажувач шнековий; (340353) Насос глибинний; 
(340354) Насос Д-320; (340355) Насос СВН 80; (340356) Насос АХ -50-32-160К; (340357) 
Насос кислотний; (340358) Ємкість розч. каустика; (340359) Ємкість для спирт. вод; 
(340360) Резервуар артезіанських вод № 1; (340361) Резервуар для артезіанських вод; 
(340362) Насос ЗМ-40-200/II; (340363) Електродвигун ВАО 3/1500; (340364) Установ-
ка «Титан»; (340365) Насос СВН-80; (340367) Насос ЗМ-65/200; (340368) Насос ЗМ40-
200/7,5; (340369) Дозатор РДЕ; (340372) Насос СВН-80; (340373) Насос циркуляційний; 
(340374) Насос СД50/10; (340375) Насос СМ 100-65-200; (340376) Насос ЗМ 40-20/5,5; 
(340378) Кислотний насос; (340379) Кислотний насос; (340380) Насос 2СМ 80-50-200/2 
з двигуном; (340381) Насос ВС-80 – 2 шт.; (340382) Нас. Агрегат СМ-100-65-250 
(340383) Контрольний снаряд (переміщення) (340384) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340385) 
Озонатор озон; (340386) Царга н/ж з тарілкою ковпаком; (340387) Таль ручна; (340388) 
Ротаметр РП 2,5ЖУЗ; (340389) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340390) Царга ЕК д.1200 
(10 тар) н/ж; (340391) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (340392) Насос DP-Pumps DPV; (340393) 
Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51; (340394) Дисплей LCP 12 з потенціоме-
тром; (340395) Насос К-65-50-160; (340396) Установка «Титан» для чищення теплооб-
мінників; (340397) Царга РК діам 1600 б/в; (340398) Насос Д-320; (340399) Насос Д-320; 
(340400) Станція управління; (340402) Нас.ЗМ-50-200(сточ. води); (340404) Част. пе-
ретворювач VLT AD; (340405) Насос Д320/5; (340407) Редуктор; (340408) Редуктор; 
(340409) Насос-дозатор; (340410) Електродвигун; (340411) Кавітаційний диспергатор; 
(340412) Електродвигун; (340413) Електродвигун 37/1000; (340414) Електродвигун 
7,х3000; (340415) Насос СМ-100-65; (340416) Електродвигун; (340417) Кран 3-х ходо-
вий; (340418) Насос СМ-100-65 (Бардовидача); (340419) Нас. фекал. СМ 125-803 15/4; 
(340420) Гомогенізатор; (340421) Теплообмінник спіральний; (340422) Насос ЗМ 40-
200 17,5; (340423) Насос ЗМ 40-200 17,5; (340424) Мотор-редуктор МПО-24 (до фер-
ментера); (340425) Теплообмінник спіральний; (340426) Теплообмінник спіральний; 
(340427) Дрожевирощувальний чан; (340432) Зернометатель; (340433) Компресор 
повітря; (340434) Компресорна установка; (340435) Установка УДХ; (340436) Установ-
ка УДХ; (340437) Установка КУ-220; (340438) Змішувач газовий; (340439) Спецблок для 
усушки; (340441) Компресор; (340442) Компресор повітря; (340443) Компресор пові-
тря; (340444) Рівнемір УМП-2,0; (340445) Насосний агрегат ЕЦВ -6-10-110,0; (340446) 
НАСОС СМ -100-65-200; (340447) Лінія мокрої кукурудзи; (340448) Прийомний бункер; 
(340449) Шнек водовидільний; (340450) НАСОС СМ-100-65-250; (340451) Дробарка; 
(340452) Перетворювач частотний VLT Micro; (340453) Обладнання автоваги; (340454) 
Димосос; (340455) Насос погрузочний; (340456) Насос 6ППВ; (340457) Насос 6ППВ; 
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(340458) Джулинка котел; (340459) Редуктор до шнека (Джулинка); 
(340460) Насос Водолей; (340461) Дрожжанка; (340462) Дрожжанка; 
(340463) Дрожжанка; (340464) Дрожжанка; (340465) Дрожжанка; 
(340466) Дрож жанка; (340467) Теплообмінник – 3 шт.; (340468) Тепло-
обмінник – 3 шт.; (340469) Тепло обмінник – 3 шт.; (340470) Теплообмін-
ник – 2 шт.; (340471) Теплообмінник – 2 шт.; (340472) Чани бродильні; 
(340473) Чани бродильні; (340474) Чани бродильні; (340475) Чани бро-
дильні; (340476) Чани бродильні; (340477) Чани бродильні; (340478) 
Чани бродиль ні; (340479) Чани бродильні; (340480) Чани бродильні; 
(340481) Теплообмін ник – 5 шт.; (340482) Теплообмінник – 5 шт.; 
(340483) Теплообмінник – 5 шт.; (340484) Теплообмінник – 5 шт.; 
(340485) Теплообмінник – 5 шт.; (340486) Теплообмінник – 6 шт.; 
(340487) Теплообмінник – 6 шт.; (340488) Теплообмінник – 6 шт.; 
(340489) Теплообмінник – 6 шт.; (340490) Теплообмінник – 6 шт.; 
(340491) Теплообмінник – 6 шт.; (340492) Насос СД; (340493) Насос 
АНЦ; (340494) Вентилятор; (340495) Щит монтажний; (340496) Насос 
СД 50/20; (340497) Насос СД 50/20; (340498) Насос РМК; (340499) На-
сос СД; (340500) Насос СД; (340501) Насос СД; (340502) Насос КСМ; 
(340503) Насос СМ – 2 шт.; (340504) Насос СМ – 2 шт.; (340505) Насос 
СМ; (340506) Насос ЕЦВ; (340507) Насос 6-10-140; (340508) Насос ВВН; 
(340509) Агрегатний насос; (340510) Насос СМ – 2 шт.; (340511) Насос 
СМ – 2 шт.; (340512) Насос СМ – 2 шт.; (340513) Насос СМ – 2 шт.; 
(340514) Насос СД 50/100; (340515) Насос ЗМА 40-200; (340516) Насос 
ЧАМА; (340517) Насос СМ-100-65; (340518) Насос СД 50/10; (340519) 
Насос СМ 100-65-200/4; (340520) Насос СМ 100-65-200/4; (340521) 
Насос СМ 100-65-250/4; (340522) Електродвигун; (340523) Електро-
двигун; (340524) Насос СМ 100-65-250/4; (340525) Насос СД 50/10; 
(340526) Насос; (340527) Насос ЗМ 40-200/11; (340528) Насос 2 СМ 
80-50-200/2 з електодвигуном; (340529) Насосний агрегат 2 СМ 80-50-
200/2 з електродвигуном 15 кВт/3000 об.хв.; (340530) Насосний агрегат 
СМ 80-50-200/4 з електродвигуном 4 кВт/1500 об.хв.; (340531) Прибо-
ри КСМ; (340532) Збірник освітленого сусла; (340533) Збірник горячої 
води; (340534) Випарний апарат; (340535) Випарний апарат; (340536) 
Реактор; (340537) Реактор; (340538) Випарний апарат; (340539) Вага 
платформова; (340540) Заторний апарат; (340541) Сусловарний апарат; 
(340542) Відстійний апарат; (340543) Відстійний апарат; (340544) Збір-
ник кислотного конденсата; (340545) Збірник кислотного конденсата; 
(340546) Проміжний збірник ККС; (340547) Збірник на вагах; (340548) 
Збірник промивних вод; (340549) Чанок замісу; (340550) Насос 2К; 
(340551) Насос КС 20/16; (340552) Фільтрувальний аппарат ВФУ; 
(340553) Насос П6 ППВ; (340554) Насос П6 ППВ; (340555) Вальцевий 
верстат; (340556) Вентилятор; (340557) Насос П6 ППВ; (340558) Вен-
тилятор; (340559) Посуд для зберігання ККС; (340560) Посуд для збе-
рігання ККС №9; (340561) Збірник чистого конденсату; (340562) Збірник 
водноспиртової рідини; (340563) Насос ВВН; (340564) Збірник каусти-
ка; (340565) Насос П6 ППВ; (340566) Насос СОТ 30; (340567) Насос АХ 
50/32; (340568) Вентилятор; (340569) Насос Я 9 ОНЦ -5; (340570) Насос 
СМ 100-65/200; (340571) Ємкість металева; (340572) Конвейєр; (340573) 
Електрозбірки; (340574) Електрозбірки; (340575) Електрозбірки; 
(340576) Електрозбірки; (340577) Чани замочні; (340578) Чани замочні; 
(340579) Чани замочні; (340580) Чан замісу; (340581) Чан замісу; 
(340582) Конвейєр; (340583) Солодозворушувач; (340584) Зернонаван-
тажувач Норія 50т; (340585) Зернонавантажувач Норія 50т; (340586) 
Транспортер; (340587) Шнек; (340588) Автоперекидач; (340589) Сило-
си; (340590) Силоси; (340591) Силоси; (340592) Силоси; (340593) Насос 
РМК; (340594) Транспортер; (340595) Насос РПА; (340596) Транспор-
тер; (340597) Солодозворушувач; (340598) Насос 3Х9; (340599) Насос 
3К 20/30; (340600) Електротельфер; (340601) Насос СОТ 30; (340602) 
Сепаратор; (340603) Вентилятор; (340604) Насос СОТ 30; (340605) На-
сос ЕЦВ6; (340606) Навантажувач КШП; (340607) Зерноскидач; (340608) 
Норія; (340609) Каменевловлювач; (340610) Насос ЕЦВ-6; (340611) 
Збірник для відходів зерна; (340612) Насос СОТ 30; (340613) Електро-
двигуни; (340614) Електродвигуни; (340615) Мотор-редуктор; (340616) 
Насос ЕЦВ 6-6,3; (340617) Вентилятор; (340618) Насос ВС-80; (340619) 
Вентилятор; (340620) Насос 2 СМ-80-50; (340621) Мотор-редуктор; 
(340622) Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3; (340623) Ємкість зерна з шнек-
дозатором; (340624) Дробарка; (340625) Компресор; (340626) Фільтр 
початкової води; (340627) Фільтр розчину солі; (340628) Мірник розчи-
ну солі; (340629) Вугільний фільтр; (340630) Фільтр Na-катіоновий №1; 
(340631) Фільтр Na-катіоновий №2; (340632) Насос солодового розчи-
ну; (340633) Насос 20/30; (340634) Насос; (340635) Насос ПМ2; (340636) 
Насос 20/30; (340637) Збірник підготовки води ХВО; (340638) Насос 
УПСМ; (340639) Насос 8/18; (340640) Збірник підготовки води; (340641) 
Збірник сортировки; (340642) Збірник сортировки; (340643) Напірний 
збірник готової горілки; (340644) Напірний збірник готової горілки; 
(340645) Мірники; (340646) Мірники; (340647) Мірники; (340648) Мір-
ники ; (340649) Спиртова посудина; (340650) Збірник постійного рівня 
горілки; (340651) «Полтавчанка»; (340652) Купажий чан; (340653) Купа-
жий чан; (340654) Установка для очищення горілки; (340655) Установка 
для очищення горілки; (340656) Установка для очищення горілки; 
(340657) Транспортер; (340658) Пляшкомийна машина; (340659) Збір-
ник каустичної соди; (340660) Вентилятор; (340661) Автомат розливу; 
(340662) Укупорочний автомат; (340663) Укупорочний автомат; (340664) 
Аппарат бракування; (340665) Аппарат для виготовл. Ковпачка; (340666) 
Збірник відгонів(Лін.розл); (340667) Збірник для питної води; (340668) 
Збірник для гарячої води; (340669) Збірник виправного браку; (340670) 
Насос СВН; (340671) Насос ПЦН; (340672) Насос невиправного браку; 
(340673) Насос КВС; (340674) Насос СМ; (340675) Насос ФСК; (340676) 
Насос купажний; (340677) Сигналізатор; (340678) Вентилятор; (340679) 
Вентилятор; (340680) Вентилятор; (340681) Вентилятор; (340682) Вен-
тилятор; (340683) Вентилятор; (340684) Вентилятор; (340685) Венти-
лятор; (340686) Вентилятор; (340687) Вентилятор; (340688) Вентилятор; 
(340689) Вентилятор; (340690) Вентилятор; (340691) Насос Х-8; 340692) 
Насос ППМ; (340693) Збірник пом’якшеної води; (340694) Машина тер-
моусадочна; (340695) Етикеровочна машина; (340696) Фільтрпрес; 
(340697) Візок; (340698) Електроталь; (340699) Дебактеризатор; 
(340700) Конденсатор ароматизації спиртів; (340701) Конденсатор-
регенератор; (340702) Мірники (340703); Фільтр (340704) Фільтр по-
чаткової води; (340705) Фільтр нержавіючий; (340706) Фільтр нержаві-
ючий; (340707) Збірник артезіанської води; (340708) Посудина для роз-
ведення меду; (340709) Приготування ароматичних спиртів (куб); 
(340710) Конденсатор нержавіючий; (340711) Дефлегматор; (340712) 
Збірник відходів; (340713) Збірник ароматичних спиртів; (340714) Збір-
ник ароматичних спиртів № 1; (340715) Збірник ароматичних спиртів 
№ 2; (340716) Збірник ароматичних спиртів № 3; (340717) Збірник аро-
матичних спиртів № 4; (340718) Збірник ароматичних спиртів № 5; 
(340719) Фільтр активованого вугілля; (340720) Апарат для приготуван-
ня спиртових настоїв; (340721) Збірник спиртових настоїв; (340722) 
Збірник артезіанської води; (340723) Збірник артезіанської води; 
(340724) Елеватор; (340725) Елеватор; (340726) Пересувний транспор-
тер; (340728) Комп’ютер; (340730) Комп’ютер; (340731) Комп’ютер з 
принтером; (340733) Комп’ютер; (340734) Комп’ютер з принтером; 
(340735) Монітор; (340736) Монітор; (340737) Телефон факс; (340738) 
Комп’ютер (системний блок); (340739) Факс (340743) МФУ «Canon»; 
(340744) Монітор і системний блок (Старший бухгалтер); (340745) Сис-
тема контролю «Вхід-вихід»; (340746) Програма 1С; (340747) Комп’ютер 
(секретар) (340748) Прицеп тракторний (340749) Прицеп тракторний 
(340750) Напівпричеп 060-61ВІ (ккс) (340751) Бочка ЗЖВ; (340752) Ав-
топрицеп ОДАЗ 9370 №АВ 2342 ВК; (340753) Автонавантажувач 78-09 
АВ; (340754) Агрегат прицеп зварювальний (САК); (340755) Прицеп 
тракторний; (340760) Заправщик ЗЖВ; (340769) Прицеп ПЦТ-2; (340770) 
Прицеп ПЦТ-2; (340775) Прицеп легковий 091-50 ВІ; (340777) 
Напівпричеп-автоцистерна KIELCE36-39 ХХ; (340780) Пускозарядний 
візок; (340781) Трактор Т-40 17-807 АВ; (340782) Шассі Т-16 № 17-808 
АВ; (500702) Системний блок IT-Block G5400Work; (500703) Монітор 
23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500704) Системний блок IT-Block 
G5400Work; (500705) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500706) 
Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (500709) 
Монітор Philips 23,6» 243V5LSB/62; (500719) Насос DP-Pumps DPV 2/3; 
(500720) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (500721) Перетворювач 
частоти VLT Micro Drive FC-51; (500722) Клапан регулюючий двосідловий 
Ду 40, Ру 16; (500724) Ротаметр РПО-1,6 ЖУЗ; (500725) Компресор 
гвинтовий F 22; (500965) Монітор Philips 23.6» 223V5LSB/00; (500966) 
Монітор Philips 23.6» 223V5LSB/01; (500967) Виробниче обладнання 
Насосзаглибний PF1010 MAKITA; (501211) мірник спиртовий; (501220) 
Резервуар для ККС; (340756) Автомобіль КАМАЗ 5410 48-71ВІА; (340759) 

Автомобіль ГАЗ 53-12 АВ 4153 ВК; (340761) Автомобіль ГАЗ 5312 АВ 41-
56 ВК (340763) Автомобіль САЗ 3507 АВ 41-52 ВК (340764) Автомобіль 
ГАЗ 53 КО 413 № АВ 41-54 ВІ; (340765) Автомобіль ЗІЛ -4333 АВ 41-57 
ВК; (340766) Автомобіль ЗІЛ -4333 АВ 41-59 ВК; (340767) Автомобіль 
МАЗ 068-69 ВІ (переданий); (340768) Автомобіль ГАЗ 31029 «Волга» 31-
22 ВІА; (340772) Автомобіль КАМАЗ 5410 060-38 ВІ; (340773) Автомобіль 
«Нісан» Максіма 777-44 ВТ; (340783) Вага РС-10т; (340784) Вага РС-10т; 
(340786) Шкаф витяжний; (340787) Сахариметр; (340788) РН-метр; 
(340792) Ваги, 2 шт; (340793) Ваги, 2 шт; (340794) Вологомір; (340795) 
Сахарометр; (340797) Дистилятор водний; (340798) Ротометр; (340799) 
Модуль ПИДИК; (340800) Хромотограф газовий Програм.хромот. Ана-
лит Колонка капілярна генератор водородний компресор повітря, газо-
ва ар; (340801) Вологовідділювач, Колонка капілярна, фільтр комбіно-
ваний; (340803) Вага OHAUS PA 214с; (340804) Шафи побутові; (340805) 
Шафи побутові; (340806) Шафи побутові; (340807) Шафи побутові; 
340808) Шафи побутові; (340809) Шафи побутові; (340810) Шафи по-
бутові; (340811) Шафи побутові; (340812) Шафи побутові; (340813) 
Шафи побутові; (340814) Шафи побутові; (340815) Шафи побутові; 
(340816) Холодильна камера; (340817) Кондиціонер; (340818) Конди-
ціонер; (340819) Кондиціонер; (340820) Кондиціонер; (340821) Конди-
ціонер; (340822) Кондиціонер; (340823) Кондиціонер; (340824) Факс; 
(340825) Факс; (340826) Копірувальний апарат; (340827) Телефакс; 
(340828) Ксерокс; (340829) Факс; (340830) Холод «Норд» (постачзбут); 
(340831) Радіосистема (клуб); (340832) Газонокосарка; (340833) Холо-
дильна вітрина; (340834) Прилавок-каса+стілажі; (340835) Пам’ятник; 
(340836) Піаніно; (340837) Стерилізатор; (340838) Пожежна мотопомпа; 
(340839) Пожежний насос; (340227) Компресор; (340228) Механізм по-
строєчний ОС; (340229) Змішувач; (340231) Візок; (340245) Трансфор-
матор (Джулинка); (340762) Устаткування для підготовки техніки (комп-
ресор, газоаналізатор); (340778) Помпа для форсунок; (340779) Вен-
тилятор, за адресами: Вінницька область, Бершадський район, м. Бер-
шадь, вул. Покровська (вул. 50 років Жовтня), 3; Вінницька область, 
Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовського (Чкалова), 1; Ві-
нницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. І. Зборовсько-
го (Чкалова), 1Б; Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, 
вул. Л. Каденюка (Пархоменка), 12; Вінницька область, Бершадський 
район, с. Джулинка, вул. Промислова (вул. 60-річчя Жовтня), 11; Ві-
нницька область, Бершадський район, с. Велика Кириївка, вул. Шев-
ченка (вул. Леніна), 52а, приватизовано шляхом продажу на електро-
нному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «АКВА СОЛАР ІН-
ВЕСТ», код за ЄДРПОУ 43402616.

ціна прОдажУ ОБ’єкта – 23767410,05 грн (двадцять три 
мільйони сімсот шістдесят сім тисяч чотириста десять грн 05 
коп.), у тому числі пдв – 3961235,01 грн (три мільйони дев’ятсот 
шістдесят одна тисяча двісті тридцять п’ять грн 01 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю, а 
саме: будівлю пральні, АА′А′′гг1; г2; г3, загальною площею 519,5 м2; ви-
мощення; тротуар, І, ІІ, за адресою: Кіровоградська обл., Маловисків-
ський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 
(код за ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом продажу на елек-
тронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЗАБАРСЬКА» (код за 
ЄДРПОУ 31493071). Ціна продажу – 21 194,82 грн (двадцять одна тисяча 
сто дев’яносто чотири гривні 82 копійки), у тому числі ПДВ – 3 532,47 
грн (три тисячі п’ятсот тридцять дві гривні 47 копійок).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю – 
адмі ністративний будинок загальною площею 378,2 м2 за адресою: Тер-
нопільська область, м. Бережани, вул. Руська, 2 приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Головацькою Галиною 
Іванівною за ціною 1 656 001,20 грн (один мільйон шістсот п’ятдесят 
шість тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 276 000,20 грн 
(двісті сімдесят шість тисяч гривень 20 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля бару (літ. ж’-1) загальною площею 181,8 м2 
(місцезнаходження об’єкта: Черкаська область, Черкаський р-н, 
с. Мошни, вул. Лісна, 6) приватизовано юридичною особою – Приватним 
акціонерним товариством «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс 
«Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747), що є переможцем за результатами 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій № UA-PS-2020-10-22-000060-2. Ціна 
продажу становить 4 977,60 грн (чотири тисячі дев’ятсот сімдесят сім 
гривень 60 копійок), у тому числі ПДВ – 829,60 грн (вісімсот двадцять 
дев’ять гривень 60 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля за-
гальною площею 118,6 м2 за адресою: Київська область, Ставищен-
ський район, смт Ставище, вул. Паркова (Червоноармійська), 10/1 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов – юридичною осо-
бою – ТОВ «ВЛАДДЕН» (код ЄДРПОУ 43664833). Ціна продажу об’єкта 
становить 127 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 21 200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – 31/100 від нежитлової будівлі зі службо-
вим приміщенням загальною площею 610,8 м2 за адресою: Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30 приватизовано шляхом про-
дажу на аукціоні громадянкою України – Одноорко Оксаною Іванівною 
(ІПН 3377307487). Ціна продажу об’єкта становить 72 600,00 грн, у т.ч. 
ПДВ – 12 100,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації державної власності

1. Окреме майнО лОпатинськОГО місця прОвадження 
діяльнОсті та зБеріГання спиртУ дп «Укрспирт», У складі: 
(50002) Адміністративний корпус (заг. пл. 940,4 кв.м, (50015) Міні-
пекарня (заг. пл. 597,4 кв. м), (50009) Будівля матеріального складу (заг. 
пл. 190,4 кв. м), (50004) Будівля спиртосховища (заг. пл. 332,6 кв. м), 
(50007) Будівля ректифікаційного цеху (заг. пл. 813 кв. м), (50010) Будів-
ля бродильного відділення (заг. пл. 445,3 кв. м), (50001) Будівля дріж-
джового відділення (заг. пл. 1188,3 кв. м), (50012) Будівля солодовні (заг. 
пл. 1032,7 кв. м), (50013) Будівля підробочного відділу (заг. пл. 391,3 кв. 
м), (50014) Будівля компресорно-трансформаторної підстанції (заг. пл. 
154,3 кв. м), (50008) Будівля котельні та електрозварочного пункту (заг. 
пл. 511,8 кв. м.), (50017) Будівля майстерні (заг. пл. 179,7 кв. м.), (50005) 
Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв.м, (50011) Будівля 
зерноскладу № 1 площею 1293,4 кв.м, (50003) Будівля деревообробної 
майстерні з гаражем (заг. пл. 663,8 кв. м.), (50018) Будівля міні-млину 
(заг. пл. 218,5 кв. м), (50019) Будівля крупорушки (заг. пл. 148,5 кв. м), 

(50035) Споруда сепараторної барди, (50016) Будівля бензосклад (заг. 
пл. 264,5 кв. м), (50006) Будівля конюшні (заг. пл. 190,1 кв. м), (50030) 
Будівля очисних споруд (заг. пл. 18,1 кв. м), (50036) Складська площад-
ка під вигрузку зерна (заг. пл. 505 кв. м), (50028) Свердловина артезіан-
ська, (50504) Лічильник електромагнітний, (50394) Насосний агрегат 
ЄЦВ, (50167) Насос СД 80/18, (50020) Огорожа біля ставка, (50021) Склад 
нафтопродуктів, (50022) Димова труба, (50023) Огорожа цегляна, (50024) 
Шосейна дорога, (50025) Автопереїзди території, (50026) Свердловина 
артезіанська, (50027) Свердловина артезіанська, (50029) Бардяна яма, 
(50031) Силоса, (50032) Силоса, (50033) Огорожа крупорушки, (50034) 
Ставок водообороту, (50037) Лінія електропередач, (50038) Каналізація, 
(50039) Водопровід, (50040) Теплові сітки, (50041) Паропровід котельні, 
(50042) Газопровід котельні, (50043) цистерна меляса № 1 75 м3, (50044) 
цистерна меляса № 2 75 м3, (50045) цистерна 75 м3, (50046) цистерна 
ефірна № 7 75 м3 7000 дал, (50047) ємність спиртова № 1 20 м3, (50048) 
ємність спиртова № 2 20 м3, (50049) Котел ДКВР-6,5, (50050) Котел ДЕ-
10, (50051) Економайзер ЕБ-2-236, (50052) Вентилятор, (50053) 
Димосос,(50054) Трансформатор 315, (50055) Трансформатор 400, 
(50056) Щитки ЩО-110, (50057) Фільтр ХВО д2000, (50058) Фільтр ХВО 
д2000, (50059) Фільтр односторонній, (50060) Щит електричний, (50061) 
Щит електричний, (50062) Щит електричний, (50063) Щит електричний, 
(50064) Щит електричний, (50065) Щит електричний(комплект), (50066) 
Панелі ЩО-70 (комплект), (50067) Електрощит, (50068) Щит управління, 
(50069) Щит управління, (50070) Щит управління, (50071) Щит управлін-
ня, (50072) Фільтр катіоніт, (50073) Розсів МБО-01, (50074) Лінія вигруз-
ки причепів, (50075) Солодоворошитель, (50076) Оцукрювач 8м3, (50077) 
Чан замочний, (50078) Чан замочний, (50079) Збірник солодового мо-
лока, (50080) Деаератор. Установка Д-20, (50081) Піноловушка, (50082) 
Теплообмінник, (50083) Варочний агрегат(висок. варка), (50084) Дріж-
джанка, (50085) Дріжджанка, (50086) Дріжджанка, (50087) Дріжджанка, 
(50088) Дріжджанка, (50089) Чан бродильний, (50090) Чан бродильний, 
(50091) Чан бродильний, (50092) Чан бродильний, (50093) Чан бродиль-
ний, (50094) Чан бродильний, (50095) Чан бродильний, (50096) Чан бро-
дильний, (50097) Чан бродильний, (50098) Чан бродильний, (50099) 
Підігрівач бражки, (50100) Дефлегматор(висок. варка), (50101) Контр-
ольний снаряд КС-35, (50102) Контрольний снаряд КС-70, (50103) Сита 
солодовіз чанком, (50104) Солодоворошитель ВС-2, (50105) Брагорек-
тифікаційний апарат, (50106) Дезмембратор-вентилятор, (50107) Дез-
мембратор, (50108) Контрольний снаряд ВКА-2, (50109) Цистерна спир-
това № 1 6750 дал, (50110) Цистерна спиртова № 2 6750 дал, (50111) 
Цистерна спиртова № 3 6800 дал, (50112) Цистерна спиртова № 4 6850 
дал, (50113) Ємність ферментна (сивушна олива) № 6 1050 дал, (50114) 
Цистерна № 5 2030 дал ЕАФ, (50115) Мірник № 1 76,5дал спирт, (50116) 
Мірник № 2 74,9дал спирт, (50117) Мірник № 5 75,1дал ЕАФ, (50118) 
Мірник № 6 74,9дал ЕАФ, (50119) Мірник № 7 75дал сив. масло, (50120) 
Мірник № 3 250,2дал спирт, (50121) Мірник № 4 249,7дал спирт, (50122) 
Цистерна ЕАФ 9м3 (зливне), (50123) Ємність емальована (хімікати), 
(50124) Сепаратор браж 05, (50125) Затвор гідравлічний, (50126) Піді-
грівач бражки, (50127) Вакуум перервник (комплект 6 шт.), (50128) Збір-
ник лют. води, (50129) Збірник лют. води, (50130) Ректоколона, (50131) 
Кипятильник епюр. колони, (50132) Конденсатор, (50133) Конденсатор, 
(50134) Конденсатор, (50135) Конденсатор, (50136) Конденсатор, 
(50137) Спиртоловушка, (50138) Відокремлювач парів, (50139) Екстра-
ктивно ректифікаційна колона, (50140) Розширювач, (50141) Бражна 
колона, (50142) Розширювач, (50143) Епруветка, (50144) Вакуум перерв-
ник (комплект 2 шт.), (50145) Розширювач, (50146) Конденсатор 
F=20м2БК, (50147) Ростковідбивна машина, (501474) Мірник 75 Дал, 
(501477) Перетворювач частоти, (501478) Перетворювач витрат рідини, 
(50148) Паросепаратор, (50149) Міксери 10 шт. (комплект до бродильних 
чанів), (501497) Котел Д-10, (50151) Тістомісильна машина, (50152) Об-
ладнання пекарні, (50153) Котел пекарні, (50154) Котел пекарні, (50155) 
Обладнання млина, (50156) Дооснащення млина, (50157) Насос 8/18 К, 
(50158) Насос НБ-50, (50159) Вакуум-насос ВВН-6, (50160) Вакуум на-
сос ВВН-6, (50161) Насос ФГ-80(бардяний), (50162) Насос АСВН-80, 
(50163) Насос АСВН-80, (50164) Насос АСВН-80, (50165) Насос АСВН-
80, (50166) Насос СД 50/10, (50168) НасосСД 80/18, (50169) Насос бу-
ровий НБ-32, (50170) Насос К 80-65, (50171) Насос К 20-30, (50172) 
Насос-дозатор НД-1, (50173) Трансформ. зварюв., (50174) Трансформ. 
зварюв., (50175) Станок УС-2м, (50176) Станок токарний, (50177) Станок 
заточний, (50178) Станок заточний, (50179) Станок заточний, (50180) 
Зварочний апарат, (50181) Зварочний апарат, (50182) Станок фрезер-
ний, (50183) Водороздатчик, (50184) Котел КЧМ, (50185) Водонагрівач, 
(50186) Компресор з ресівером, (50187) Компресор з ресівером, (50188) 
Станок свердл №23362, (50189) Станок токарний, (50190) Станок сверд-
лильний, (50191) Вентилятор, (50192) Мотопомпа. (50193) Станок де-
ревообробний, (50194) Автозаправочний блок, (50195) Станок СКПУ 
(деревообробний), (50196) Електродвигун, (50197) Деревообробний 
станок, (50198) Водолічильник, (50200) Дробилка ДДМ-5, (50201) Дро-
билка ДДМ-5, (50202) Дробилка А1-ДДП, (50203) Дробилка А1-ДДП, 
(50204) Норія, (50205) Авторозвантажувач, (50206) Вага елеваторна, 
(50207) Вага елеваторна, (50208) Варочний апарат № 1, (50209) Вароч-
ний апарат № 2, (50210) Емальований збірник, (50211) Ресівер-
накопичувач, (50212) Ємність для кислоти, (50213) Ємність для форма-
ліну, (50214) Норія П50/25 (солод. зер), (50215) Конвейєр ТС 50м (солод. 
зер), (50216) Конвейєр ТМ 62, (50217) Зернопогрузчик, (50218) Зерно-
погрузчик, (50219) Гуар 25т, (50220) Дефлегматор ректоколони, (50221) 
Кипятил. Ректоколони, (50222) Конденсатор ректоколони, (50223) Кон-
денсатор 5 м2, (50224) Конденсатор 5 м2, (50225) Конденсатор 5 м2, 
(50226) Епюраційна колона, (50227) Дефлегматор колони, (50228) Піді-
грівач бражки, (50231) Холодильна камера, (50232) Шкаф холодильний, 
(50233) Шкаф холодильний, (50234) Котел КЧМ, (50236) Торгове облад-
нання, (50239) Щит управління, (50240) Щит управління, (50241) Щит 
управління, (50242) Вага маш. 30т, (50243) Автозаправочна колонка, 
(50244) Вага РП-100 для проса, (50245) Телефакс, (50246) Зарядна уста-
новка, (50247) Піч муфельна, (50248) Норія, (50249) Норія, (50250) Вен-
тилятор ВПЦ, (50251) Обладнання крупорушки, (50252) Вага електрона 
лабор. АД-50, (50253) Конденсаторна батарея, (50254) Компютер, 
(50257) Сканер, (50258) Принтер, (50259) Зерноочисна машина, (50260) 
Ємність для єфірів № 8 25 м3 2300 дал, (50261) Монітор 17 TFT, (50264) 
Монітор 15 TFT, (50265) Принтер «Canon», (50266) Принтер «Canon», 
(50267) Насос CR16-120, (50268) Міні АТС, (50269) Компютер «Алекс» 
РССЛ, (50271) Компютер «апекс» А-РС, (50272) Монітор 17 TFT, (50273) 
Зварювальна установка, (50274) Насос СR16-120, (50275) Сервер 
«Алекс» РС, (50276) Блок безперервного живлення, (50281) Насос 4К90, 
(50282) Центробіжний насос, (50283) насосний агрегат ЕЦВ, (50284) 
Електронасос ЗМ 40-200/5,5, (50285) Електронасос ЗМ 40-200/5,5, 
(50286) Насос ЗМ 40-160/40, (50287) Насос ЗМ 40-160/40, (50288) Насо 
ДВО 400, (50289) Насос WILO, (50290) Насос WILO, (50292) Насос ЗМ 
40-200, (50293) Погрузчик КШП, (50294) Насос К 80/18, (50295) Круг по-
вор 03.13.000, (50296) Апарат висок. Тиску в к-ті, (50297) Насосний агре-
гат, (50298) Насосний агрегат, (50299) ПК 2200/МВ/128 МВ, (50302) 
Монітор 17 TFT LG, (50304) ПК Smpr 2200/MB/128MB, (50305) Програма 
Windows, (50306) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB, (50307) ПК «Алекс»Smpr/2200/
MB, (50308) ПК «Алекс»Smpr/2200/M, (50309) Монітор 17 Samsung, 
(50311) Монітор 17 Samsung, (50312) Прогр. Пакет Office XP, (50313) 
Прогр. Пакет Office XP, (50314) Прогр. Пакет Office XP, (50315) Прогр. 
Пакет Office XP, (50316) Прогр. Пакет Office XP, (50317) Прогр. Пакет 
Office XP, (50318) Прогр. Пакет Office XP, (50319) Прогр. Пакет Office XP, 
(50320) Прогр. Пакет Office XP, (50321) Прогр. Пакет Office XP, (50322) 
Дробарка А1-ДМ2Р, (50323) Пальник газовий СНГ, (50324) Пальник га-
зовий СНГ, (50329) Установка УПВР-0901, (50330) Насосний агрегат ЕЦВ 
8-40, (50331) Насос ЗМ 50-160/7,5, (50332) Дезмембратор з електро-
двигуном, (50333) Насосний агрегат ЕЦВ, (50334) Стабілізатор Витрат 
зерна, (50335) Аспірація столярного цеху, (50336) Ємність нержавіюча, 
(50337) випарна ємність, (50338) Насосний агрегат ЕЦВ, (50341) Інжек-
тор, (50342) Шкаф електротехнічний, (50343) Теплообмінник спіральний, 
(50344) Електрошафа сушильна, (50345) Насос дозатор, (50346) Насос 
к 80, (50347) Насос -дозатор ДLХ МF 5-7, (50348) Насос-дозатор ДLХ СС 
8-10, (50349) Ємність гідро-ферментативної обробки, (50350) Систем-
ний блок Атлон, (50351) Монітор 17 Samsung TFT, (50352) Насосний 
агрегат ЕЦВ, (50353) Насос ЗМ 50-160/7,5, (50354) Колонка акустична, 
(50355) Колонка акустична, (50356) Мікшерний пульт, (50357) Підсилю-
вач, (50358) Дробилка А1ДМ2Р-110, (50359) Електродвигун 75квт, 
(50360) Принтер Samsung, (50361) Щит БРУ, (50362) Насос ЕВЦ 8-40-60, 
(50364) Насос К 65-50 ( мазут), (50365) Насос К 65-50, (50366) Вакуум-
ний насос, (50367) Системний блок ІНТЕЛ, (50368) Мірник № 8, (50369) 



3відомості
приватизації

№ 2 (1347) 6 січня 2021 року

Продовження таблиці

Маточник, (50370) Збірник води, (50371) Деревообробний станок, 
(50374) Цистерна метал. ЕАФ № 9 7000 дал, (50375) Цистерна металычна 
( мазут), (50376) Насос ЗМ 40-200-5,5, (50377) Компресор 22 кв з роз 
сівером, (50378) Насос ПДВ-25, (50379) Зварювальний апарат, (50380) 
Монітор ТFТ «19», (50381) Нас.агр П3-ППВ (меляса), (50382) Нас.агр П3-
ППВ (меляса), (50383) Насос ЗМ 40-200/5,5, (50384) Мазутна схема, 
(50385) Насос 3М 40-160, (50386) Насос 3М 40-160, (50387) Насос для 
промивних вод, (50388) Насос 206-1/Е/3-400-50-2, (50389) Насос 206-
1/Е/3-400-50-2, (50390) Насос CDLF-4-80, (50391) Насос CDLF-4-80, 
(50392) Насос CDLF-4-80, (50393) Насос CDLF-4-80, (50395) Сахариметр 
СУ-5, (50396) Ємність 25м3, (50397) Насос ХМ5/40, (50398) Насос ЗМ 
40-200/5,5, (50399) Насосний агрегат з двигуном, (50400) Насосний 
агрегат, (50401) АСКОЕ, (50402) Монітор, (50403) Монітор, (50404) На-
сос DVO 400/3, (50405) Насос Ебара ЗМ 50-160/7,5. (50406) Насос DVO 
400/3, (50407) Принтер Canon MF3010, (50408) Нас.агр.CR 15-14/11, 
(50409) Насос DVO 400/3, (50410) Солерозчинник, (50411) Лічильник 
води, (50412) Лічильник води, (50413) Солерозчинник № 2, (50414) Еко-
номайзер, (50415) Димосос, (50416) Вентилятор, (50417) ГРУ, (50418) 
ГРУ, (50419) Лічильник води, (50420) Насос ЗМ200/5,5, (50421) Насос 
DVO 400, (50422) Монітор 21,5, (50423) Лебідка № 2, (50424) Монітор 
21,5, (50425) ПК 2200/МВ/128 МВ, (50428) Ксерокс CANON IR-2318, 
(50429) Системний блок Dual-Core3, (50430) Системний блок VS Asus, 
(50431) Системний блок VS Asus, (50432) Системний блок VS Asus, 
(50433) Системний блок VS Asus, (50434) ББЖ 2200 АП, (50435) Робоча 
станція, (50986) системний блок ІТ- Block G-5400 Work, (50988) систем-
ний блок ІТ- Block G-5400 Work, (50436) Тойота ВС14-27СК, (50437) ГАЗ-
5312 ВС 14-30 СК, (50438) САЗ-35031 ВС 14-26 СК, (50440) ЗІЛ-431412 
вс 14-25ск, (50441) КАМАЗ-53213 ВС 14-31 СК, (50442) УАЗ 3962 ВС 14-
28 СК, (50443) Автопричеп-розпуск 1-Р-5ВС 68-83 ХТ, (50444) МАЗ-
54323-032 ВС 2574СВ тягач, (50445) Півпричіп ППЦ ВС3708ХТ, (50446) 
Причіп ОДАЗ 04649ТН, (50447) Причіп МАЗ-8926 ВС3707ХТ, (50448) МАЗ 
53366 ВС7334СА, (50449) Фольксваген ПАСАТ ВС97-78 СІ, (50450) МАЗ 
5336-03 ВС3110ВТ, (50451) Причіп МАЗ-8926 ВС3698ХХ, (50452) ГАЗ 
330210 ВС 97-60 АВ, (50453) Сідельний тягач MAN Т-32 ВС 4261АН, 
(50454) Півпричіп MAGIYAR ВС 19-34 ХХ, (50455) Причіп МАЗ-9397 
ВС3714ХТ, (50456) Бетономішалка, (50459) Меблі офісні, (50461) Стіл 
засідань, (50462) Електросковорідка, (50463) Столи розкат очні, (50464) 
Електроплита, (50466) Прилавок, (50467) Комплект столовий, (50468) 
Ванна ВМСМ, (50469) Вага настільна, (50470) мікроскоп, (50471) Холо-
дильник, (50474) Сейф, (50475) Прилад КСД 2-003, (50476) Прилад КСД 
2-003, (50477) прилад КСД, (50478) Прилад КСДЧ-056, (50479) Щит КВІ-
Па автоматики, (50480) Прилад ДСР, (50482) РН метр, (50484) Рефрак-
тометр, (50485) Газовий хроматограф, (50487) колонка з компресором, 
(50488) Схема обліку газу в котельні, (50489) Перетворювач 3кВт, (50490) 
Перетворювач 1,5кВт, (50491) Перетворювач 5,5 кВт, (50492) мікропро-
цесорний регулятор МТР-8, (50493) мікропроцесорний регулятор МТР-8, 
(50494) мікропроцесорний регулятор МТР-8, (50495) мікропроцесорний 
регулятор МТР-25, (50496) Перетворювач частот, (50498) мікропроце-
сорний регулятор МІК-25, (50499) мікропроцесорний регулятор МІК-25, 
(50501) Мікропр. Контролер МІК-51, (50502) Датчик тиску, (50503) Дат-
чик тиску МИДА, (50505) Мікропр. Регул. Мік-25, (50506) Мікропр. Регул. 
Мік-25, (50507) Датчик тиску МИДА, (50508) Датчик тиску МИДА, (50509) 
Датчик тиску МИДА, (50510) Датчик тиску МИДА, (50511) Датчик тиску 
МИДА, (50512) Датчик тиску МИДА, (50513) Датчик тиску МИДА, (50514) 
Датчик тиску МИДА, (50515) Щит з логотипом, (50516) Холодопаротерм 
агрегат)хром), (50517) Вологомір, (50518) Регулятор ESPA DY50, (50519) 
Перетворювач частот АТV-31, (50520) Перетворювач витрат рідини, 
(50521) Перетворювач витрат рідини, (50522) Перетворювач витрат рі-
дини, (50523) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-02, (50524) Мікро-
процесорний регулятор МІК 51-02, (50525) Мікропроцесорний регулятор 
МІК 51-05, (50526) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05, (50527) Мі-
кропроцесорний регулятор МІК 51-05, (50528) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК 51-01, (50529) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07, (50530) 
Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-03-3, (50531) Вогнегасник ВП 
100, (50532) Контролер ІТМ, (50533) Метран, (50534) Метран, (50536) 
Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2, (50537) Метран, (50538) мікро-
процесорний регулятор МІК-25, (50539) мікропроцесорний регулятор 
МІК-25, (50540) мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50541) мікропро-
цесорний регулятор МІК-25, (50542) перетворювач витрат рідини, 
(50543) Частотний перетворювач, (50545) Електрофотокалориметр 
КФК-3, (50546) Перетворювач частоти ATV31, (50547) Аквадистилятор 
ДЕ-4, (50548) Індикатор ІДП-4, (50549) Насосний агрегат(хром), (50550) 
Генератор водню, (50551) Фотокалориметр КФ, (50552) Бензопилка з 
інструментом, (50553) Перетворювач тиску(кот), (50554) Перетворювач 
частот з мод, (50555) Модуль дискретний, (50557) Перетворювач 
тиску(кот), (50558) Пробовідбірник спирту, (50560) Вимірювач струму, 
(50561) Перетворювач частот, (50562) МІК-25, (50563) Кран-ДУ 50, 
(50564) Ультразвук, (50565) Перетворювач частот, (50566) Датчик тиску, 
(50567) Перетворювач тиску, (50568) Перетворювач тиску, (50569) Пе-
ретворювач тиску (50570) МІК 5-35, (50571) МТР 8-15, (50573) Перетво-
рювач частот, (50574) Генератор туману, (50575) Ротаметр РП-0,16, 
(50576) Частотний перетворювач, (50577) Векторне управління, (50578) 
Мережевий дросель, (50579) Кутова шліфмашинка, (50580) МІК-25, 
(50581) Перетворювач тиску, (50582) перетворювач тиску, (50583) пере-
творювач частоти, (50584) позиціонер ППС-100, (50586) Апарат висо-
кого тиску, (50587) перетворювач тиску, (50588) МІК-25, (50591) Прилад 
ЄС 0202/2-Г, (50592) Регулятор реактивної потуж., (50593) Перетворю-
вач частоти, (50594) Сейф бухгалтерський, (50595) Вентилятор ВЦ-14-
16, (50596) Перетворювач тиску, (50597) МТР 8-15, (50598) МІК-25, 
(50599) Перетворювач тиску (50600) Модем GSM, (50601) Клапан 50, 
(50602) Перетворювач частоти, (50603) Регулятор витрат газу(хр), 
(50604) Радіотермінал, (50605) Обчислювач обєму газу, (50990) Пере-
творювач абсолютного тискуDSP -01- A -250 KPa-H, (50624) Комплект 
Крісло Сільва 3шт, (50625) Фреза ручна, (50626) Жалюзі вертикальні 
4,6м кВ, (50627) Шафа одягова, (50628) Шафа одягова, (50629) Підстав-
ка під системний блок комплект 2 шт, (50630) Мобільна тумба,(50631) 
Мобільна тумба, (50632) Стіл головного інженера, (50633) Стіл головно-
го інженера, (50634) Шафа кутова, (50635) Стіл, (50636) Стіл, (50637) 
Рештовання розбірне в комплекті 25,2м кВ, (50638) Шафа для докумен-
тів, (50639) Шафа для документів, (50640) Рештовання розбірне в комп-
лекті 109,7 м кВ, (50641) Книга Ресурс і елем комп’ютера, (50644) Шафа 
металева, (50645) Шафа металева, (50646) Шафа металева, (50647) 
Пила дискова, (50649) Дрелька, (50650) Лічильник електр Ідальня, (50651) 
Лічильник реактивний, (50652) Лічильник САУ, (50654) Надбудова до 
столу, (50655) Блок контр вогню, (50656) Блок контр вогню Ф342, (50659) 
Перетворювач, (50660) Перетворювач, (50661)Індикатор 05, (50662) Ін-
дикатор02, (50663) Бдок перетворення БПВІ, (50664) Блок живлення, 
(50665) Дифманометр, (50669) Клемно-блочне з’єднання, (50671) Елек-
тропневмоперетворювач, (50672) Електропневмоперетворювач, (50673) 
Електропневмоперетворювач, (50674) Електропневмоперетворювач, 
(50675) Блок безперервного живлення, (50676) Електропневмоперет-
ворювач, (50677) Електропневмоперетворювач, (50682) Пристрій ЄРСУ 
31, (50685) Блок БПВІ 1-3-220, (50686) Кутова шліф машинка, (50687) 
Балони газові комплект 2шт, (50688) Балони кисневі комплект 21 шт, 
(50689) Патрін токарний, (50690) Лампа паяльна, (50691) Наковальня, 
(50692) Балон аргоновий, (50693) Балон аргоновий, (50694) Кисневий 
рукав 44 м, (50695) Балон азотний, (50696) Підставка під системний блок, 
(50697) Мобільна тумба, (50698) Стіл Інженера, (50699) Вентилятор, 
(50700) Шафа металева, (50701) Шафа металева, (50702) Шафа мета-
лева, (50703) Шафа металева, (50704) Шафа металева, (50705) Шафа 
металева, (50706) Підйомник перекидач, (50707) Шафи металеві, (50708) 
Шафа металева, (50709) Шафа металева, (50710) Шафа металева, 
(50711) Шафа металева, (50712) Шафа металева, (50713) Шафа мета-
лева, (50714) Шафа металева, (50715) Шафа металева, (50716) Шафа 
металева, (50717) Шафа металева, (50718) Шафа металева, (50719) 
Шафа металева, (50720) Шафа металева, (50721) Шафа металева, 
(50722) Шафа металева, (50723) Шафа металева (50724) Шафа мета-
лева, (50725) Шафа металева, (50726) Шафа металева, (50727) Шафа 
металева, (50728) Шафа металева, (50729) Шафа металева, (50730) 
Шафа металева, (50731) Дзеркало адмінкорпус, (50732) Столи для при-
йому їжі розбірні, (50733) Столи для прийому їжі розбірні, (50734) Столи 
для прийому їжі розбірні, (50735) Телефон РАНАСОНІК, (50736) Шафа 
металева, (50737) Шафа металева, (50738) Шафа металева, (50739) 
Шафа металева, (50741) Набір Вибухонебезпечний, (50742) Молоток, 
(50744) Шафа металева, (50745) Калькулятор, (50747) Телефон РАНА-
СОНІК КХх7560, (50749) Шафа одягова, (50750) Шафа для документів, 

(50751) Комод, (50752) Надбудова з дверима, (50753) Мобільна тумба, 
(50754) Підставка під системний блок, (50755) Стіл гол бухгалтера, 
(50756) Приставка до стола, (50757) Принтер ЛВР3000, (50758) Венти-
лятор, (50759) Крісло Ліза, (50760) Книжкова шафа, (50761) Стіл робочий 
під комп’ютер, (50762) Стіл під принтер, (50763) Книжкова шафа, (50764) 
Книжкова шафа, (50765) Стіл під комп’ютер, (50766) Жалюзі вертикаль-
ні 3,94 м кВ, (50767) Калькулятор, (50768) Крісло Ліза, (50769) Книжкова 
шафа, (50770) Шафа кутова, (50771) Стіл під комп’ютер, (50772) Стіл 
робочий під комп’ютер, (50773) Жалюзі вертикальні 5,02 м кВ, (50774) 
Антресолі, (50775) Крісло Ліза в комплекті шт.. 2, (50776) Шафа одягова, 
(50777) Шафа кутова, (50778) Стіл під комп’ютер, (50779) Калькулятор, 
(50780) Крісло Ліза, (50781) Принтер ЛВР3000, (50782) Шафа для до-
кументів, (50783) Шафа для документів, (50784) Шафа кутова, (50785) 
Пенал для документів, (50786) Підставка під системний блок, (50787) 
Мобільна тумба, (50788) Стіл, (50789) Перегородка, (50790) Стіл під орг 
техніку, (50791) Шафа одягова, (50792) Комод, (50793) Надбудова до 
столу, (50794) Телефон РАНАСОНІК, (50796) Телефон Ранасонік, (50797) 
Принтер 221854, (50798) Заднік на сцену, (50799) Стіл кутовий 
комп’ютерний, (50800) Стіл кутовий комп’ютерний, (50801) Стіл кутовий 
комп’ютерний, (50802) Стіл кутовий комп’ютерний, (50803) Шафа одя-
гова, (50804) Шафа офісна із склом, (50805) Шафа офісна із склом, 
(50806) Пенал для документів, (50807) Тумбочка мобільна, (50808) Тум-
бочка мобільна, (50809) Тумбочка мобільна, (50810) Тумбочка мобільна, 
(50811) Кутовий елемент, (50813) Комод, (50814) Мобільна тумба, 
(50815) Підставка під системний блок, (50816) Шафа Побутова, (50817) 
Шафа пенал, (50818) Шафа одягова, (50819) Шафа для документів, 
(50820) Стіл, (50823) Стільці в комплекті 6 шт, (50824) Тюнер, (50825) 
Крісло Ліза в комплекті 3 шт, (50826) Жалюзі 11,6 м кВ, (50827) Телефон, 
(50828) Телефон, (50829) Стіл кутовий комп, (50830) Надбудова до сто-
лу, (50831) Шафа одягова, (50832) Кутовий елемент, (50833) Тумбочка 
навісна, (50834) Шафа офісна із склом, (50835) Жалюзі, (50836) План-
шети з ОП набір 7 шт., (50837) Кутки з ОП набір 11 шт., (50838) Стенд, 
(50839) Планшети з ОП набір 12 шт, (50840) Закон про Цо, (50841) Куток 
ЦО, (50842) Шафа металева, (50843) Шафа металева, (50844) Шафа 
металева, (50845) Шафа металева, (50846) Шафа металева, (50847) 
Шафа металева, (50848) Шафа металева, (50849) Шафа металева, 
(50850) Шафа металева, (50855) Шафа металева, (50856) Молоток, 
(50857) Вогнегасник ОП-2, (50858) Ланцюги противоковзанкові, (50859) 
Стіл однотумбовий, (50860) Крісло Сільва, (50861) Шафа металева, 
(50862) Калькулятор, (50863) Калорифер, (50864) Зарядний пристрій, 
(50865) Газоаналізатор, (50866) Тент автомобільний, (50867) Шафа ме-
талева, (50868) Шафа металева, (50869) Електролічильник, (50870) Об-
ігрівач, (50871) Вогнегасник ОП-2, (50872) Стіл двотумбовий, (50873) 
Тент автомобільний, (50874) Підставка для квітів, (50875) Підставка для 
квітів, (50876) Шафа металева, (50877) Насос руч масляний, (50878) Гі-
грометр, (50879) Набір ареометрів, (50880) Набір ареометрів в комплек-
ті 5 шт, (50881) Ванна, (50882) Вага настольна, (50883) Вага настольна, 
(50884) Батарея, (50885) Грати віконні, (50886) Холодильна камера, 
(50887) Стіл лабораторний, (50888) Стіл зав лабораторією, (50891) Ме-
блі лабораторні, (50892) Шафа сервант, (50893) Шафа одягова, (50894) 
Шафа офісна, (50895) Шафа стелаж, (50896) Кутовий елемент, (50897) 
Тумбочка мобільна, (50898) Стіл кутовий комп, (50899) Штатив, (50900) 
Штатив, (50901) Тумби пристінні, (50902) Тумби пристінні, (50903) Тум-
би пристінні, (50904) Тумби пристінні, (50905) Тумби пристінні, (50906) 
Тумби пристінні, (50907) Тумби пристінні, (50908) Тумби пристінні, 
(50909) Тумби пристінні, (50910) Тумби пристінні, (50911) Тумби при-
стінні, (50912) Тумби пристінні, (50913) Тумби пристінні, (50914) Тумби 
пристінні, (50915) Тумби пристінні, (50916) Стіл лабораторний з надбу-
довою, (50917) Шафа сервант, (50918) Шафа витяжна, (50919) Стіл кутов 
комп, (50920) Шафа одягова, (50921) Шафа офісна із склом, (50922) 
Шафа офісна із склом, (50923) Шафа офісна із склом, (50924) Шафа 
стелаж, (50925) Комод, (50926) Комод, (50927) Крісло в комплекті 10 шт, 
(50928) Тумбочка мобільна, (50929) Тумбочка мобільна, (50930) Стіл ке-
рівника, (50931) Стіл приставний, (50933) Підставка для квітів, (50934) 
Підставка для квітів, (50938) Комп’ютерний стіл, (50940) Інвентарний 
шкаф, (50942) Холодильник, (50946) Шафа металева, (50947) Шафа ме-
талева, (50948) Знищувач паперу, (50949) Екран з штативом, (50950) 
Антена з головками комплект 3 шт, (50951) Тюнер, (50952) Антена теле-
візійна, (50953) Телевізор, (50957) Шафа одягова, (50958) Шафа для 
документів, (50959) Шафа для медикаментів, (50960) Шафа кутова, 
(50962) Тонометр, (50963) Жалюзі вертикальні, (50964) Калькулятор, 
(50965) Цивільний кодекс, (50966) ЦПК коментоване, (50967) КПК ко-
ментоване, (50968) Настільна книга, (50969) Калькулятор, (50970) Дзер-
кало Діана, (50975) Стіл в комплекті 3 шт, (50977) Стілець в комплекті 20 
шт., (50978) Холодильник, (50982) Основа столу з ніжками комплект 8 
шт., (50983) Плита до столу комплект 8 шт., (50984) Прихожа, (50985) 
Вага настольна, (50987) Монітор 23.6 Liyama ProLite X2474HV-81, (50989) 
монітор 23,6 Х2474HV-B1, (50991) тример бензиновий ВCU55, (050744) 
Шафа металева, (050944) Щиток зварника, (050945) Шафа металева, 
(050956) Модем, (050986) Вага настольна, (501731) Автоцистерна 16 
ОПА – 15,5, (501732) Ємність 10 м3, (501733) Ємність 10 м3 ЗБА-3,2-817, 
(501734) Насос 4 АМ -220\380 50 ГЦ, (501735) Насосниц агрегат 2 АІ 90 
2,2 квт 1420 об /хв., (501736) Насосний агрегат 20-110 1,8, (501737) 
Вентилятор в асортименті, (501738) Контролер МІК 51- 0,7-0,3, (501739) 
Контролер МІК 51-05-03 50ГЦ 220 в, (501740) Перетворювач тиску РС 
28 к Па 4 В см 4-20, (501741) Перетворювач тиску РС 28, (501742) Пнев-
мопозиціонер, (501743) Блок живлення, (501744) Універс.мікропроц. 
ПІД- регулятор МІК-25-03-03-03, (501745) Витратомір, (501803) Пнев-
мопозиціонер 2 за адресою: Львівська область, Радехівський район, смт. 
Лопатин, вул. Заводська, 11; смт. Лопатин.

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. по-
купець: юридична особа – товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «спиртовий завод «лопатин», яке є правонаступником то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Офіс інвестицій» (код 
за єдрпОУ 43412336).

ціна прОдажУ – 60 012 000,00 грн, у тому числі пдв –  
10 002 000,00 грн.

2. Окреме майнО сУхОдільськОГО місця прОвадження 
діяльнОсті та зБеріГання спиртУ дп «Укрспирт», У складі: 
(060015) Адміністративний корпус, А-2 (заг. пл. 654,6 кв. м), (060004) 
Спиртопідвал, Б-1(заг пл. 314,4 кв. м), (060009) Зерновий склад, В-1 
(заг пл. 1233,3 кв. м),(060012) Котельня, Г-2 (заг. пл.587,1 кв. 
м),(060003) Насосна станція (мазутка), Д-1 (заг пл. 54,2 кв. м),(060514) 
Блокпункт, Е-1 (заг. пл. 7,5 кв. м), (060515) Блокпункт, Є-1 (заг. пл. 7,5 
кв. м), (060032) Автогаражі, Ж-1 (заг. пл. 449,5 кв. м), (060008) Котель-
ня (пекарня), З-2 (заг пл. 312,6 кв. м), (060079) Очисні споруди, І-1 
(заг. пл. 142,3 кв. м),(060014) Вбиральня, Й-1 (заг пл. 8,1 кв. м), 
(060005) Майстерня, Л-1 (заг. пл. 174,6 кв. м),(060011) Солодовня, 
М-3 (заг. пл. 1352,8 кв. м), (060007) Приміщення ректифікації, Н-3 (заг. 
пл. 773,7 кв. м), (060049) Приміщення м’якої варки, О-3 (заг. пл. 512,5 
кв. м), (060010) Цех підробки, П-1 (заг. пл. 46,5 кв. м), (060033) Будів-
ля арочних споруд, Р-1 (заг. пл. 470,7 кв. м), (060019) Бардяна яма, 
С-1(заг. пл. 18,1 кв. м), (060002) Компресорна, Т-1 (заг. пл. 93,2 кв. 
м), (060021) Дворові споруди (Димова труба), (060025) Дворові спо-
руди (Ємкість для солі), (060023) Дворові споруди (Ємкість для зерна), 
(060024) Дворові споруди (Ємкість для зерна), (060034) Дворові спо-
руди (дорожне покриття), (060029) Дворові споруди (Артскважина), 
(060512) Дворові споруди (Резервуар для мазути), (060513) Дворові 
споруди (Резервуар для мазути); (060017) Будівля стайня №1 (заг. пл. 
1405,2 кв.м); (060022) Артскважина; (060020) Дворові споруди (Ого-
рожа, ворота), (060526) Резервуари для мазута, (060527) Резервуари 
для мазута, (060036) Каналізація, (060037) Паромазутопровід, (060050) 
Газотраса на миючі, (060078) Огорожа цеху миючих рідин, (501942) 
Комплект дисків до млина МДГ-30, (501943) Кран 3-х ходовий фл.Ру 
1011ч.18бк, (501946) Сигналізація пожежна, (501944) Конденсатовід-
водчик ДУ 50, (501945) Конденсатовідводчик Ду 32, (501967) Конден-
сатовідводчик Ду 32, (060079) Очисні споруди, (060038) Щит силовий, 
(060040) Лінія розливу миючих засобів, (060044) Ємкість сивушне мас-
ло, (060045) Цистерна 24 м. куб., (060046) Цистерна 24 м. куб., (060051) 
Резервуар гор. води, (060052) Резервуар гарячої води, (060053) За-
мочний чанок, (060054) Замочний чанок, (060055) Замочний чанок, 
(060056) Замочний чанок, (060057) Бункер на вигрузку (з баку), 
(060058) Бункер системи вент., (060059) Бункер солодов. прийому, 
(060060) Прийомний бункер, (060069) Ємкість 32 м.куб № 2 ЄАФ, 
(060070) Ємкість 32 м.куб № 4, (060075) Резервуар холодної 
води,(060076) Резервуар холодної води, (060080) Шкаф силовий, 

(060081) Компресор КЦЗ.8, (060082) Розпридільчий шкаф, (060083) 
Розпридільчий шкаф імп., (060084) Розпридільча шафа, (060085) Еко-
номайзер вод., (060086) Котел паровий, (060087) Котел паровий, 
(060088) Економайзер вод.,(060089) Щит автомат, (060090) Щит ав-
томат, (060091) Панелі щит.управл., (060092) Розприд. щити, (060093) 
Щит управління, (060094) Охолоджувач пари, (060095) Колектор пари, 
(060096) Шкаф розпридільчий, (060097) Шкаф розпридільчий, (060098) 
Щит розпридільчий, (060099) Щит електричний, (060100) Розприділь-
ча шафа, (060101) Розпридільчий щит, (060102) Розпридільчий мікар, 
(060103) Ресивери 4-32 м.кв., (060104) Насос паровий, (060105) Діа-
раторна головка, (060106) Вентилятор ДНД-10, (060107) Трансфор-
матор, (060108) Трансформатор силовий, (060109) Пульт управління, 
(060110) Електромотори, (060111) Магазин опорів, (060112) Електро-
зварюв.агрегат, (060113) Димосос, (060115) Шафа ШВВ-1, (060116) 
Зварюв. агрегат, (060117) Зварювальн. трансформ., (060118) Катод-
на станція, (060119) Станція управління, (060120) Зварюв. агрегат, 
(060121) Вентилятов ВЦП-5, (060122) Електростанція, (060123) Те-
плообмінник, (060125) Чанок подачі солоду, (060126) Дефлегматор 
ЕК, (060127) Епюрац.колона, (060128) Бункер 6 т., (060130) Прийом-
ний бункер, (060131) Мірник спиртовий, (060132) Мірник спиртовий, 
(060133) Ємкість під ваги, (060134) Ємкість під ваги, (060135) Контр-
ольний снаряд ВК-2, (060138) Автомат розгрузчик (БУМ), (060139) 
Мірник Т40ВНЦ, (060140) Насос АСВН-80, (060141) Шлюзний затвор, 
(060142) Дозатор, (060143) Насос Ш-40/4, (060145) Сепаратор браж-
ки, (060146) Дезмембратор, (060147) Чанок замісу, (060148) Насос-
АСВН-80, (060149) Бражна колона, (060151) Забірник пром.води, 
(060153) Бражний підігрівач (теплообмінник опалення), (060154) На-
сос 626-15-ВВН, (060155) Газовий лічильник, (060156) Компресор, 
(060157) Бетономішалка, (060158) Станок ЕК-634, (060159) Вентиля-
тор, (060160) Обладнання мініпекарні, (060161) Тістомісильна машина, 
(060162) Насос НВЦ 8/25,(060163) Дробілка ДДМ, (060164) Ел.двигун 
А51-280, (060165) Пресмакаронна машина, (060166) Насос К20/306 
(мийка чанів), (060168) Теплообмінник, (060169) Дефлегматор Г-63 
РК., (060171) Тістоділильна машина, (060172) Конденсатор Е10 м.кв. 
БК, (060173) Насос ПДВ 16/20, (060174) Пресмакаронний, (060175) 
Дистилятор ДЕ-10, (060176) Компресор, (060178) Насос ЕЦВ -10-63-
110, (060179) Ростково-відбійна машина, (060180) Насос ЕЦВ 
8х25х100, (060181) Котел газовий, (060182) Вакуум-насос без елек-
тродвигуна, (060183) Вентилятор ВВД 5, (060184) Насос ЕЦВ 10-63-
110, (060185) Насос ФГ, (060187) Насос для викачки води, (060188) 
Насос ЕЦВ 8-16-140, (060189) Дробілка ДДМ -5, (060191) Пакувально-
фасувальний апарат, (060192) Вентилятор ВДН 11.2, (060193) Живиль-
ний насос МV 817/E/3-400-50-2, (060194) Насос ЭЦВ-8-25-100, 
(060195) Насос ЗММS 32-20/40 (подачі бражки), (060196) Насос 
GruntFOS з електродвигуном (опалення), (060197) Миюча машина в 
комплекті, (060198) Насос ЕЦВ 10-63-110, (060199) Насос ЗМS-40-
160/40, (060200) Насос DWO-400, (060201) Насос ЗМ-40-200/5,5, 
(060202) Насос DWO-400, (060204) Вентилятор ВЦ 4,75 №12,5, 
(060205) Насос ЗМ50, (060206) Щит силовий, (060208) Насос DWO 
200, (060210) Перетворювач-регулятор РР-10, (060211) Сепараторна 
машина МЄ-5, (060212) Насос водяний, (060213) Апарат високого 
тиску, (060214) Перетворювач-регулятор ПП-10, (060215) Насос WILO, 
(060216) Міні-електростанція Е2600S, (060217) Бетономішалка, 
(060218) Пристрій плавного пуску MCD 3000 (55), (060219) Холодо-
паротермальний агрегат, (060221) Клапан 25ч37(38нж100), (060222) 
Мотор-редуктор МЦ2С-100Н, (060223) Агрегат універсальний (аргон-
на зварка), (060224) Перетворювач частоти АТВ 31, (060225) Котел 
«Рівнетерм-56», (060227) Насос ЕЦВ 8х25х100, (060228) Насос АСВН-
80, (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 СБ, (060230) Насос ВВН-3, 
(060231) Верстат деревообробний (стайня), (060232) Верстат фре-
зерний, (060233) Токарний станок ІМ63ДН, (060234) Магнітна колонка, 
(060235) Другий чанок замісу, (060236) Другий дезмембратор, 
(060237) Мішалка (млин), (060238) Мішалка (млин), (060239) Норія 20, 
(060240) Норія 50, (060241) Фільтр річкової води, (060242) Токарний 
станок -16К-20, (060243) Річковий вузел (насоси 2 шт.), (060244) Ма-
точник, (060245) Кислотний бачок на дріжджі, (060246) Запасний бачок 
на патоку, (060247) Россиропник на патоку, (060249) Збірник пром. 
води, (060251) Збірник сивушного масла, (060252) Колона кінцевої 
очистки,(060253) Промивач сивухи, (060254) Холодильник сивушного 
масла, (060255) Колектор водяний, (060256) Кипятильник епюраційної 
колони (060257) Мірник ЕАФ- (сив. масла), (060258) Мірник спиртовий, 
(060260) Дефлегматор кінцевої очистки, (060261) Конденсатор кінце-
вої очистки, (060262) Ловушка конден. БК., (060263) Конденсатор се-
пар. бражки, (060264) Ловушка сепарат. бражки, (060265) Мокра ло-
вушка, (060266) Конденсатор епюраційної колони, (060267) Ловушка 
конденсатора епюрац.колони, (060268) Конденсатор рект. колони, 
(060269) Ловушка конденсатора, (060270) Мокра ловушка конденс. 
РК, (060271) Насоси (замочка – 2 шт.), (060272) Ворушитель просяний, 
(060273) Ворушитель ячмінний, (060274) Насос просяний, (060275) 
Насос просяний, (060276) Насос ячмінний, (060277) Норія НЦ 20, 
(060278) Галереєя складу, (060279) Вентилятор ВДН 11, (060280) Но-
рія на вигрузку зеленого солоду, (060281) Транспортер зеленого со-
лоду, (060282) Норія сухого солоду, (060283) Норія на вигрузку в си-
лоси, (060285) Щит управління, (060286) Калорифер, (060287) Сито, 
(060289) Вентилятор очис. солоду, (060290) Транспортер на вигрузку 
сухого солоду, (060291) Бункер сухого солоду, (060292) Насос опа-
лення, (060293) Соляні насоси, (060294) Соляні насоси, (060295) На-
трієво коанітр.фільтр, (060296) Натрієво коанітр. фільтр, (060297) На-
трієво коанітр.фільтр, (060298) Натрієво коанітр. фільтр, (060299) 
Теплообмінник, (060300) Просіювач муки, (060301) Мішалки миючі, 
(060302) Мірник, (060303) Насос АСВН 80, (060304) Бочка на брагу, 
(060305) Ємкість 35 м.куб № 1, (060306) Ємкість 35 м.куб № 3, (060307) 
Мірник 2,491 м. куб., (060308) Мірник 2,5 м. куб., (060309) Мірник 0,75м. 
куб., (060310) Мірник 0, 75 м.куб, (060311) Ємкість 100 м.куб № 6, 
(060320) Насос АСВН-80, (060321) Насос АСВН-80, (060324) Наван-
тажувач КШП, (060325) Авторозгрузчик (БУМ), (060326) Електрощит, 
(060328) Завальний бункер, (060329) Норія НЦ, (060330) Галерея скла-
ду, (060331) Холодильник спирту, (060332) Холодильник ЕАФ, (060333) 
Кипятильник РК, (060334) Кипятильник БК, (060335) Насос ФГ-57/9 
(для перекачки бражки), (060336) Дрожжанка, (060337) Автомат роз-
грузик БУМ, (060338) Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081, (060339) 
Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081, (060340) Мотор- редуктор 1МЦ 
С-100 Н-56, (060341) Мотор- редуктор 1МЦ С-100 Н-35, (060342) Мо-
тор -редуктор 1МЦ С-100 Н35, (060344) Електродвигун 11/1000 НАМ-
160 6 1081, (060345) Насос WILO MWI 1611-3/25/6/3-400-50-2, (060346) 
Табло дублююче (бункерні ваги ), (060347) Автоматичний механізм 
відкривання брами, (060348) Котел димогарний «Універсал» 1 компл, 
(060349) Машина пакувальна УМТ, (060350) Редуктор ТСН, (060351) 
Пристрій ПЗНУЕ-1, (060352) Пристрій ПЗНУЕ-1,(060353) Пристій ПЗН-
УЕ-1, (060355) Спец. шафа РДУКА50х35 (ГРП), (060356) Електропнев-
матичний перетворювач ЕРС-30/20, (060357) Насос CDLF-8-60 ЕХ, 
(060358) Деаратор, (060359) Мотор-редуктор, (060360) Прес- мака-
ронний, (060361) Насос ЦНСк-5/100, (060362) Водопідготовчий компл. 
6.0 м.куб/год., (060363) Мотор-редуктор, (060364) Насос ВВН1-0,75 
без двигуна, (060365) НасосЗМ 40-200/7,5-А, (060366) Насос ЕВАRA 
ЗМ-40/200-7,5, (060367) Живильний насос 5,5 кВт, (060368) WILLO-
МН 14-03-1/Е/3-400-50-2, (060369) Насос ЗМ 40-160/4,0, (060370) 
Насос WILQ МYI 1819-1/25-400-50-2, (060371) Конденсаторна уста-
новка 200кВар 0,4кВ, (060372) Станція Каскад К-(30-100)-А, (060373) 
Насос ВВН1-0,75, (060376) Телефакс, (060390) Комп’ютер Pentium, 
(060391) Комп’ютер 586, (060393) Електрошліф. Машинка, (060395) 
Комплект апгрейду /компютер PIII/, (060397) Комп’ютер Pentium-III в 
комплекті, (060400) Комп’ютер CELERON в комплекті, (060401) 
Комп’ютер Celeron в комплекті, (060403) Контроллер управління (мяг-
ка варка), (060405) Газовий хроматограф Кристал 2000М, (060406) 
Росходомір-лічильник ел-магн. «Взлет ЭРУ», (060413) Комп’ютер 
Celeron в комплекті, (060417) Комп’ютер в Sempron комплекті, (060428) 
Комп’ютер в комплекті, (060430) Ксерокс БФП Capop MF4018, (060474) 
Восьми канальний модуль вводу сигналу, (060475) Восьми канальний 
модуль вводу сигналу, (060476) Чотирьох канальний модуль аналово-
го виходу, (060477) Модем CSM, (060478) Генератор водню, (060480) 
Мельниця дискова гомогенизируюча МГД-30, (060482) Автоматизо-
вана система комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ), (060483) 
Контактор КТИ-5265 265А, (060484) Таль ручна г/п-3.0тн Н-12,0м, 
(060485) Насос ЗМ 40-200-7,5, (060486) Дистилятор електричний Д-5 
«Мікромед», (060487) Піноловушка, (060488) Гідрозатвор, (060489) 
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Клапан 25Ч37НЖ-100, (060493) Клапан 25Ч38НЖ-80, (060494) Клапан 
25Ч38НЖ-50, (060496) Насос WILO MWI 1611, (060497) Насос ВВН1-
0,75, (060498) Перетворювач витрат е/м ПРЕМ-80ГС, (060503) Насос 
ВВН-1-075 без двигуна, (060516) Ємкість 24 м.куб,(060517) Ємкість 
24 м.куб, (060518) Цистерна 15 м. куб., (060519) Цистерна 15 м. куб. 
(060528) Бродильні чани,(060529) Бродильні чани, (060530) Бродиль-
ні чани, (060531) Бродильні чани, (060532) Бродильні чани, (060533) 
Бродильні чани, (060534) Бродильні чани, (060535) Бродильні чани, 
(060536) Бродильні чани, (060537) Бродильні чани, (060538) Замочний 
чанок, (060539) Замочний чанок, (060540) Ферментери, (060541) Фер-
ментери, (060542) Рекколона, (060543) Рекколона, (060544) Міксіори, 
(060545) Міксіори, (060546) Міксіори, (060547) Міксіори, (060548) Мік-
сіори, (060549) Міксіори, (060550) Міксіори, (060551) Міксіори, 
(060552) Міксіори, (060553) Міксіори, (060554) Підігрівач бражки, 
(060555) Підігрівач бражки, (060556) Дефлегматор г-31,5 БК., (060557) 
Дефлегматор г-31,5 БК., (060558) Дріжжанки, (060559) Дріжжанки, 
(060560) Дріжжанки, (060561) Дріжжанки, (060562) Кондиціонери, 
(060563) Кондиціонери, (060564) Насос ВВН 1-075, (060565) Насос 
ВВН 1-075, (060566) Насос DWO-400, (060567) Насос DWO-400, 
(060568) Насос DWO-400, (060569) Насос DWO-400, (060570) Насоси-
дозатори, (060571) Насоси-дозатори, (060572) Мотор-редуктор 
МЦ2С-100Н-71-55М-110, (060573) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н-71-
55М-110, (060574) Насос ВВО 0,75/0,4, (060575) Насос ВВО 0,75/0,4, 
(060576) Мішалки на дріжджанки, (060577) Мішалки на дріжджанки, 
(060578) Мішалки на дріжджанки, (060579) Мішалки на дріжджанки, 
(060580) Мішалки на дріжджанки, (060581) Дикантатори, (060582) Ди-
кантатори, (060583) Дикантатори, (060584) Вакуум-переривач, 
(060585) Вакуум-переривач, (060586) Вакуум-переривач, (060587) 
Вакуум-переривач, (060588) Вакуум-переривач, (060589) Вакуум-
переривач, (060590) Вакуум-переривач, (060591) Вакуум-переривач, 
(060592) Ємкість сухого солоду, (060593) Ємкість сухого солоду, 
(060594) Шлюзовий дозатор, (060595) Шлюзовий дозатор, (060596) 
Насоси ФГ-57/9, (060597) Насоси ФГ-57/9, (060600) Насоси дозатори 
-PDE DLX CC/M 2-10230, (060601) Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 
2-10230, (060608) Бункерні ваги ВБ-30004, (060609) Бункерні ваги ВБ-
30004, (060614) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060615) Комп’ютер 
Celeron в комплекті, (060616) Комп’ютер Celeron в комплекті, (060638) 
Солодові грядки, (060639) Солодові грядки, (060640) системний блок 
IT-Block G5400 Work, (060642) системний блок IT-Block G5400 Work, 
(060026) Діараторний бак, (060375) Мотопомпа, (060379) 
Електром’ясорубка, (060381) Фотокалориметр НДК 3, (060382) Мікро-
скоп, (060383) Метршток, (060385) Лічильник газовий РГ 600, (060386) 
Барна стійка, (060389) Лічильник LZQM, (060398) Обчислювач об’єму 
газу «Універсал», (060399) Шафа сушильна електрична лабораторна, 
(060402) Стіл заказний, (060408) Контролер РН-метр, (060410) Лічиль-
ник водяний ТВСх12 мод.80, (060415) Вага електрична лабораторна 
АР АХIS 1 шт., (060418) Лічильник КС 45 – ефіри, (060419) Лічильник 
КС-45, (060425) Лічильник газу G-250ЛГ-К-100, (060426) Вага елек-
трична аналітична ANG200C AXIS, (060429) Датчик тиску, (060431) 
Фотоколориметр КФК-2МП, (060432) Водолічильник СВТУ11В(М2), 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною 
площею 432,5 м2 зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 
«ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

н h айменування об’єкта приватизації: окреме майно – 
майстерня мзм літ. д загальною площею 432,5 м2  
зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного капіталу 
ват «ладижинське електромонтажне підприємство №9 
«епзм», код єдрпОУ 00121790.
Місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Про-

мислова, 9В.
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
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ється

Витяг з Єдиного реє
стру об’єктів державної 
власності щодо дер
жавного майна, серія 
та номер: 101523857, 
виданий 22.11.2020, 
видавник – ФДМУ; 
Випис ка з рішення 
№ 312 від 20.08.2018, 
видавник – Ладижин
ська міська рада

Державна; Регіо
нальне відділення 
Фонду державного 
майна України по 
Вінницькій та Хмель
ницькій областях 
, код ЄДРПОУ: 
42964094, адреса: 
Україна, Вінницька 
обл., м. Вінниця, 
вул. Гоголя, буд. 10

відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не 
виділена.

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час прОведення аУкціОнУ: 27.01.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 

торгова система автоматично встановлює для кожного електронного 
аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною 
площею 432,5 м2 зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код 
ЄДРПОУ 00121790, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною площею 
432,5 м2 зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ла-
дижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 
00121790, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

стартОва ціна ОБ’єкта для:
аукціону з умовами – 355 083,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 177 541,50 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 177 541,50 грн (без ураху-
вання ПДВ).

(060433) Електромагнітний витратомір «Взлет» ЕРСВ-510, (060461) 
Меблева стінка, (060462) Офісні меблі, (060463) Набір меблів 1 компл., 
(060464) Набір меблів 1 компл., (060465) Набір офісних меблів, 
(060466) Набір меблів, (060467) Набір меблів, (060468) Набір меблів, 
(060469) Газова плита, (060470) Апарат сушильний лабораторний, 
(060472) Водолічильник СВТУ11В(М2), (060491) Домкрат рейковий ДР 
16.0 в/п, (060495) Датчик диф. тиску NPT, (060499) Авт. вимикач за-
хисту двиг. 11SM2A, (060500) Авт. вимикач 3RV1031-4GA10, (060501) 
Вимикач 3RV1042-4KA10, (060502) Електромагн. витратомір ПРЕМ 
Ду80, (060504) Обчислювач об’єму газу «Універсал-02», (060505) Пе-
ретворювач тиску РС-28, (060602) Ротаметр, (060603) Ротаметр, 
(060604) Ротаметр, (060605) Ротаметр, (060607) Вологомір, (060610) 
Лічильник водяний ТВСх12 мод.100, (060611) Лічильник водяний 
ТВСх12 мод.100, (060612) Вбудована поверхня «Арістон», (060613) 
Вбудована поверхня «Арістон», (060619) Морозильне устаткування 
FAL-056-7, (060620) Морозильне устаткування FAL-056-7, (060621) 
Перетворювач тиску SEN-8601 B075, (060622) Перетворювач тиску 
SEN-8601 B075, (060623) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, 
(060624) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060625) Перетворювач 
тиску SEN-8601 B025, (060626) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, 
(060627) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060628) Перетворювач 
тиску SEN-8601 B025, (060629) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, 
(060636) Перетворювач тиску SEN-8601 B025, (060637) Перетворювач 
тиску SEN-8601 B025, (060641) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-
B1, (060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1, (060018) Ємкість 
спиртопідвал №5, (060028) Воздухопідготовка, (060061) Бак на сіль, 
(060436) Прицеп до а/м КАМАЗ №49-76, (060437) Трактор ЮМЗ-6, 
(060439) Автокран КС- 4574, (060441) Самонавантажувач, (060442) 
Екскаватор ЕП 2628, (060444) Гноєрозкидач, (060446) Прицеп трак-
торний, (060447) Фургон 828, (060448) Прицеп цистерна, (060458) 
Буртовкладочна машина (гусеничний трактор), (060459) Прицеп ГКБ 
8350 до а/м, (060460) Причіп-розпуск ПР 1-Р-5, (060598) Навантажувач 
(КШП), (060599) Навантажувач (КШП), (060440) Автомобіль УАЗ 3303, 
(060445) Автомобіль ГАЗЕЛЬ, (060450) Автомашина МАЗ-500, (060451) 
Автом. ЗИЛ-130, (060453) Автом. САЗ-3507, (060454) Автом. САЗ 3508, 
(060455) Автом. ЗИЛ 130, (060456) Автомашина бензовоз, (060457) 
Автомашина ВОЛЬВО, (060630) Автомашини Фольксваген, (060631) 
Автомашини Фольксваген, (060634) КАМАЗ-5320, (060635) КАМАЗ-
5320 за адресою: Львівська область, Бродівський район, с. Суходоли, 
вул. Заводська, 36; Львівська область, Бродівський район с. Суходоли; 
Львівська область, Бродівський район, с/р Пониковицька, «За селом» 
урочище 4.

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. по-
купець: юридична особа – товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «спиртовий завод «суходоли», яке є правонаступником то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс – сервіс плюс» 
(код за єдрпОУ 41125547).

ціна прОдажУ – 72 398 520,00 грн, у тому числі пдв –  
12 066 420,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій об’єкта малої приватизації державної 
власності – об’єкта незавершеного будівництва

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 
ливневий колектор за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
с. Розівка, вул. Трудова, 2б, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський 
Турбогаз» (код за ЄДРПОУ 00153608), приватизовано на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій за 888 648,52 грн (вісімсот вісім-
десят вісім тисяч шістсот сорок вісім грн 52 коп.), у тому числі ПДВ – 
148 108,09 грн (сто сорок вісім тисяч сто вісім грн 09 коп.).

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – комплекс нежитлових будівель та споруд за адре-
сою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Со-
нячна (Червоноармійська), буд. 32 приватизовано шляхом продажу 
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій Приватним підприємством 
«УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА» за 14401,92 грн (чотир-
надцять тисяч чотириста одна гривня 92 копійки), у тому числі ПДВ – 
2400,32 грн (дві тисячі чотириста гривень 32 копійки).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – нежитлова будівля контрольно-насіннєвої лабора-
торії з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: Миколаїв-
ська обл., Єланецький р-н, смт Єланець, вул. Весняна (Щорса), буд. 7 
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
Приватним підприємством «УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУ-
ПА» за 18792,36 грн (вісімнадцять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 
36 копійок), у тому числі ПДВ – 3132,06 грн (три тисячі сто тридцять 
дві гривні 06 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призна-
чення – базу відпочинку за адресою: Сумська область, Шосткинський 
район, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 
(б/н), що обліковується на балансі ПрАТ «Шосткинський завод хіміч-
них реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264), приватизовано фізичною 
особою – Кушніренко О. В., як переможцем електронного аукціону, за 
962400,00 грн, у тому числі ПДВ – 160400,00 грн.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 35 508,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 754,15 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 17 754,15 грн (без урахуван-
ня ПДВ).

розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.
умови продажу:
покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 2 800,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

4. додаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт.

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
SWIFT: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: –
Receiver: –
Address: –
Account:
UA –
Bank of receiver: –
Address: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00. Телефон (0432) 67-27-46, е-mail: 

vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації дер-

жавного майна Управління приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях – 
Лукашук Вікторія Василівна, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок тел.(0432) 67-27-46.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
28.12.2020 № 1381.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-01-30-000004-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 550,83 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 775,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 775,42 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – будівлі гаражів літ. Г загальною 
площею 287,1 м2 з оглядовою ямою літ. Г/я, які не увійшли 
до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне 
підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  будівля гаражів літ. 
Г загальною площею 287,1 м2 з оглядовою ямою літ. Г/я, 
які не увійшли до статутного капіталу ват «ладижинське 
електромонтажне підприємство № 9 «епзм»,  
код єдрпОУ 00121790.
Місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Про-

мислова, 9А.
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.

відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Назва 
Адреса 

розташу
вання 
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площа 
(м2) Ре

єс
тр

ац
ій
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й 
но

ме
р Функціо

нальне 
викорис

тання

Підстава виникнення 
права власності

Форма  
власності  
та власник

Будівля 
гаражів 
літ. Г за
гальною 
площею 
287,1 м2 
з огля
довою 
ямою літ. 
Г/я

24321, 
Вінниць
ка обл., 
м. Ла
дижин, 
вул. Про
мислова, 
9А

287,1

21
39

51
41

05
10

6

За при
значенням 
не вико
ристову
ється

Витяг з Єдиного реє
стру об’єктів державної 
власності щодо дер
жавного майна, серія 
та номер:10615490, 
виданий 16.03.2020, 
видавник – ФДМУ; тех
нічний паспорт, серія 
иа номер: б/н, виданий 
21.10.2019, видавник – 
КП «Тульчинське між
районне бюро технічної 
інвентаризації»

Державна; Регіо
нальне відділення 
Фонду державно
го майна України 
по Вінницькій 
та Хмельницькій 
областях, код 
ЄДРПОУ: 
42964094, адреса: 
Україна, Він ницька 
обл., м. Вінни
ця, вул. Гоголя, 
буд. 10

відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена.

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час прОведення аУкціОнУ: 27.01.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 

торгова система автоматично встановлює для кожного електронного 
аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація окремого майна – будівлі гаражів літ. Г загальною 
площею 287,1 м2 з оглядовою ямою літ. Г/я здійснюється відповідно 
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до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна – будівлі гаражів літ. Г загальною площею 
287,1 м2 з оглядовою ямою літ. Г/я повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

стартОва ціна ОБ’єкта для:
аукціону з умовами – 258 964,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 129 482,00 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 129 482,00 грн (без ураху-
вання ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 896,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 948,20 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12 948,20 грн (без урахуван-
ня ПДВ).

розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.
умови продажу:
покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 3 200,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

4. додаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт.

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
SWIFT: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: –
Receiver: –
Address: –
Account:
UA –
Bank of receiver: –
Address: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00. Телефон (0432) 67-27-46, е-mail: 

vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації дер-

жавного майна Управління приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях – 
Лукашук Вікторія Василівна, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

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 Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
28.12.2020 № 1380.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-11-30-000003-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 589,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 294,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 294,82 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 
майна  – частини адміністративної будівлі з підвалом, двома 
ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною 
площею 105,5 м2, гаража  літ. Б загальною площею 48,8 м2, 
місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  частина 
адміністративної будівлі з підвалом, двома ґанками та 
входом в підвал, літ. а, а/під, а, а1, а2 загальною площею 
105,5 м2, гараж  літ. Б загальною площею 48,8 м2.
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Він-

ницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395.
Контактна особа: головний спеціаліст Головного управління ста-

тистики у Вінницькій області Волкова Тетяна Миколаївна, тел. (0432) 
52-57-70.

відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Назва 
Адреса 

розташу
вання 
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єс
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Форма 
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Частина адміністратив
ної будівлі з підвалом, 
двома ґанками та входом 
в підвал, літ. А, А/під, а, 
а1, а2, 
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ка обл., 
м. Іллінці, 
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борна, 27

105,5

16
27

34
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52
12 Не викорис

товується
Рішення викон
кому Іллінець
кої міської ради 
від 17.05.2012 
№ 78 

Державна; 
Державна  
служба 
статисти
ки України 

гараж  літ. Б 48,8

До складу об’єкта входять: приміщення загальною площею 105,5 м2 
(кабінет спеціаліста № 7 площею 14,6 м2;  кабінет спеціаліста № 8 пло-
щею 14,0 м2; кабінет спеціаліста № 8 площею 14,0 м2; санвузол № 9 
площею 2,6 м2; кабінет спеціаліста № 10 площею 12,0 м2; кабінет на-
чальника № 11 площею 21,8 м2; архів № 12 площею 11,3 м2; коридор 
№ 13 площею 29,2 м2) та гараж, літ. Б, загальною площею 48,8 м2, що 
становить 22/100 частини адміністративної будівлі з підвалом, двома 
ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2, розташованої за 
адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27.

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час прОведення аУкціОнУ:  27.01.2021.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 

торгова система автоматично встановлює для кожного електронного 
аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

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

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація окремого майна – частини адміністративної будівлі 
з підвалом, двома ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 
загальною площею 105,5 м2, гаража  літ. Б загальною площею 48,8 м2, 
місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій 
області, код за ЄДРПОУ 02359395, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами).

Покупець  окремого майна – частини адміністративної будівлі з 
підвалом, двома ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 за-
гальною площею 105,5 м2, гаража  літ. Б загальною площею 48,8 м2, 
місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій 
області, код за ЄДРПОУ 02359395, повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим  статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

стартОва ціна ОБ’єкта для:
аукціону з умовами – 622 053,00   грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни –  311026,50 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій  – 311026,50 грн (без ураху-
вання ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 62 205,30   грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни –  31 102,65 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій  – 31 102,65 грн (без урахуван-
ня ПДВ).

розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.
умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3150,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. додаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня та номери рахунків у національній, відкритих для внесення опера-
торами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок  UA 388201720355219001000156369 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні 9.00 до 14.00. 
E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Войтова Людмила 
Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного май-
на Управління приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Регіонального відділення  ФДМУ по Він-
ницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя,10,  
адреса вебсайта:    http://www.spfu.gov.ua/. 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 Регіонального відділення  ФДМУ 
по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.12.2020  № 1389. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-08-12-000005-3.   

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:  30 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій:  30 календарних днів.

крок аукціону для:
аукціону з умовами – 6 220,53   грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни –  3 110,27 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій  – 3 110,27 грн (без урахування 
ПДВ).

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Харківській, Донецькій та Луганській областях  
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
Єдиного майнового комплексу Державного підприємства  
«Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на 
залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 24341869,  
за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h   
єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення  
на залізничному транспорті».
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24341869.
Розмір статутного капіталу товариства: –.
Середньооблікова чисельність працівників:
станом на 31.12.2018 – 7 осіб;
станом на 31.12.2019 – 6 осіб;
станом на 30.09.2020 – 5 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до статуту є дослідження й 

експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук 
(основний КВЕД – 72.19).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2017 – 
30.09.2020 –1695,5 тис. грн, у тому числі експортної –.

Основна номенклатура продукції: 1695,5 тис. грн, в тому числі екс-
портної – .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

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

2017 р. 594,8 594,8

2018 р. 457,4 457,4

2019 р. 457,2 457,2

9 місяців 2020 р. 186,1 186,1

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки та останній звітний період

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. ІІІ квартал  
2020 р.

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3

1.1 Необоротні активи тис. грн – – – –

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних 
активів

тис. грн – – – –

1.1.2 Балансова вартість незавершених 
капітальних інвестицій

тис. грн – – – –

1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн – – – –

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – –

1.2 Оборотні активи тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3

1.2.1 Запаси тис. грн

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

тис. грн 5,3 3,1 4,9 1,5

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 10,8 1,9 6,7 15,6

2 Пасиви тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3

2.1 Власний капітал (форма № 1, 
рядок 1495)

тис. грн 269,1 338,9 476,7 509,4

2.2 Довгострокові зобов’язання 
(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн – – – –

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 310,4 365,3 515,1 544,7

2.3.1 Поточна кредиторська заборгова
ність сумарна (форма № 1, рядок 
1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 310,4 365,3 515,1 544,7

2.4 Прострочена кредиторська заборго
ваність, в тому числі за:

тис. грн – – – –

2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн – – – –

2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – –

2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн – – – –

2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, 
послуги

тис. грн – – – –

3 Доходи всього, у тому числі: тис. грн 594,9 484,9 457,3 270,6

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

тис. грн 594,8 457,4 457,2 186,1

3.2 Інші операційні доходи тис. грн – 27,5 – 84,4

3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0,1 0,1 0,1

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 593,0 554,7 595,1 303,3

4.1 Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн 448,2 393,3 399,3 230,4

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 132,6 154,4 195,8 72,1

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – –

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 11,1 7,0 – 0,8

4.5 Інші витрати тис. грн 0,7 – – –

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0,4 – – –

5 Чистий прибуток (збиток) +, тис. грн 1,9 69,8 137,8 32,7

6 Середня кількість всіх працівників осіб 7 7 6 6

7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 351,2 356,9 332,9 200,5

8 Середньомісячна заробітна плата грн 4181,0 4248,8 4623,6 3713,0

Станом на 30.09.2020:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі:
заборгованість зі заробітної плати – 358,8 тис. грн;
податки з заробітної плати – 41,7 тис. грн;
заборгованість перед бюджетом – 4,3 тис. грн.
відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно від-

сутнє.
відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.
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Договори оренди: відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають при-

ватизації.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-

родне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про 
сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюваль-
них речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: 
investroom.spfu.gov.ua

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час прОведення аУкціОнУ: 05 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 

торгова система автоматично встановлює для кожного електронного 
аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

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

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація Єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізнич-
ному транспорті» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електронних аукціонів 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 Єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному 
транспорті» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових 
прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування 
земельною ділянкою.

стартОва ціна ОБ’єкта для:
аукціону з умовами – 35300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17650,00 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 17650,00 грн (без урахування 
ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3530,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1765,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1765,00 грн (без урахування 
ПДВ).

розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної пла-
ти станом на 01 січня поточного року.

умови продажу:
Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного 

користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного підприєм-
ства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізнич-
ному транспорті» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Покупець Єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на заліз-
ничному транспорті» зобов’язаний від дати переходу права власності 
забезпечити:

1. Збереження основних видів діяльності підприємства на строк п’ять 
років з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт;

2. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприєм-
ства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком 
вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі п. 3, 
4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 
6 місяців з дня переходу до нього права власності на об’єкт;

3. Протягом 6 місяців з дня переходу права власності на об’єкт за-
безпечити погашення кредиторської заборгованості підприємства, в 
тому числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом 
в сумі, яка складеться на момент переходу до покупця права власнос-
ті на об’єкт, відповідно до офіційної інформації податкового органу та 
Пенсійного фонду; іншої заборгованості;

4. Протягом одного року з дня переходу права власності на об’єкт 
покупець зобов’язаний вжити заходи щодо державної реєстрації при-
пинення юридичної особи – Державного підприємства «Бюро з стан-
дартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспор-
ті», код за ЄДРПОУ 24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 
(Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців»).

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають ви-
значеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту 
переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно 
до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

4. додаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Найменування юридичної особи – Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Код за ЄДРПОУ юридичної особи 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – код: KHABUA2K
Банк-посередник – BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD

№ рахунка – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – код: 
KHABUA2K

Банк-посередник – BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York 
, USA SWIFT-код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті про-
водиться за курсом Національного банку України на день сплати:

Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Реквізити рахунків операторів електронних 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 в робочі дні за місцем його розташування.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Невмержицька О. М., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефон для довідок (057) 700-75-60.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях від 28.12.2020 № 02612.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-01-02-000002-2.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

крок аукціону для:
аукціону з умовами – 353,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 176,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 176,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про приватизацію 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – боксу № 1, 
П-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання 
загальною площею 1440,0 м2 за адресою: Донецька область, 
Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  бокс № 1, п-1 на 
території автотранспортного виробничого об’єднання 
загальною площею 1440,0 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світло-

дарськ, вул. Енергетиків, 101.
Найменування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 

«Центр енерго» (ЄДРПОУ 22927045).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Світ-

лодарськ, Бахмутський р-н, Донецька область, 84792, тел. (06249)  
5-71-44.

відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт.

Інформація про об’єкт: рік побудови – 2001. Технічний стан задовіль-
ний (потребує поточного ремонту). Фундамент бутовий, стіни цегляні, 
перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. 
Об’єкт приватизації не використовується.

Право власності на об’єкт належить державі в особі Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України (правонаступник – Мініс-
терство енергетики України) на підставі Свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно від 07.12.2010, виданого Світлодарською міською 
радою на підставі рішення комітету Світлодарської міської ради № 119 
від 28.10.2010, зареєстрованого Комунальним підприємством Єнакієв-
ської міської ради «Єнакієвське міжміське бюро технічної інвентаризації» 
07.12.2010, за реєстраційним номером 32283291, номер запису: 1177 в 
книзі: 6. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно (реєстрацій-
ний номер об’єкта: 1065253714209) зареєстроване 26.11.2016, номер 
запису про право власності 17087937.

Функціо нальне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки.
Місцезнаходження: 84792, Донецька область, Бахмутський р-н, 

м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 101.
Кадастровий номер: 1410970500:00:004:0017.
Цільове призначення: J.14.01 (для розміщення, будівництва, експлу-

атації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій).

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення.

Форма власності: державна.
Площа земельної ділянки: 0,2552 га.
Землекористувач: Вуглегірська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».
Наявність обтяжень на земельну ділянку: відсутні.
Детальна інформація та документи по об’єкту і земельній ділянці 

розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
дата та час прОведення аУкціОнУ: 05.02.2021. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

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

стартОва ціна ОБ’єкта для кОжнОГО із спОсОБів прО-
дажУ (Без УрахУвання пдв):

продаж на аукціоні без умов – 427 500,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 213 750,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 213 750,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 42 750,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 375,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 21 375,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної пла-

ти станом на 1 січня поточного року.
умови продажу: без умов.

4. додаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

рахунки для внесення операторами електронних майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розмі-
щені 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 ви-
хідних) за адресою розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз регіонального відділення від 28.12.2020 № 02611.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-14-000007-3.
період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торго-
вою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 4275,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2137,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2135,7 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-
культурного призначення – єдиного майнового комплексу 
дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою:  
Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації:  h єдиний майновий 
комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок».
Місцезнаходження: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана 

Мазепи, 29.
Найменування балансоутримувача: підприємство «Владіслава» Все-

української організації інвалідів «Союзу організацій інвалідів України», 
код за ЄДРПОУ 31083925, юридична адреса: 84333, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Румянцева, 31 (колишній орендар; договір оренди 
припинив дію з 28.05.2017).

відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт.

Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації розташований в 
периферійній зоні міста Святогірськ, в межах рекреаційної зони. Тран-
спортна доступність забезпечується автобусними маршрутами. Під’їзна 
дорога асфальтована.
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відомості про об’єкт (нерухоме майно,  
складові частини об’єкта приватизації)
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Склад літ. С 1649670714141 Не використовується

Вбиральня літ. У 1649670714141 Не використовується

Ел. щитова літ.Ф 1649670714141 Не використовується

Навіс літ. Х 1649670714141 Не використовується

Ігрова літ. Ч1 69,8 1649670714141 Не використовується

Слад літ. Ш1 150,4 1649670714141 Не використовується

Спальний корпус 
літ. Ю2

142,9 1649670714141 Не використовується

Альтанка (5од.) літ. 
ЯЯ4

1649670714141 Не використовується

Майданчик літ.№ 1 1649670714141 Не використовується

Насосна літ. № 2 1649670714141 Не використовується

Басейн літ.№3 1649670714141 Не використовується

Танцювальний май
данчик літ. № 4

1649670714141 Не використовується

Фонтан літ. № 5 1649670714141 Не використовується

Колодязь літ. № 6 1649670714141 Не використовується

Водопровід літ. № 7 1649670714141 Не використовується

Вимощення літ. № 8 1649670714141 Не використовується

Огорожа літ. № 9–12 1649670714141 Не використовується

Ворота літ. № 13–20 1649670714141 Не використовується

Вмивальник літ. № 21 1649670714141 Не використовується

Баскетбольне поле 
літ. № 22

1649670714141 Не використовується

Спортивний майдан
чик літ. № 23

1649670714141 Не використовується

Футбольне поле літ. 
№ 24

1649670714141 Не використовується

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:  
vdr.spfu.gov.ua.

Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права влас-
ності (індексний номер витягу: 138652163 від 21.09.2018) об’єкт малої 
приватизації зареєстрований за Фондом державного майна України, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1649670714141, дата 
реєстрації: 18.09.2018.

Функціо нальне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини:
договір оренди від 27.05.2002 № 952/2002 припинив дію з 

28.05.2017, акт приймання-передавання орендованого майна не під-

писаний. Колишній орендар: Підприємство «Владіслава» Всеукраїн-
ської організації інвалідів «Союзу організацій інвалідів України», код 
за ЄДРПОУ 31083925, юридична адреса: 84333, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Румянцева, 31.

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом 
окремо не виділена. Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого 
табору «Голубок» знаходиться в м. Святогріськ, територія якого увійшла 
до складу НПП «Святі Гори» без вилучення у землекористувача та під-
порядкована Святогірській міській раді.

Вся територія міста Святогірськ згідно з рішенням господарського 
суду Донецької області від 02.07.2009 та постановою Донецького апе-
ляційного господарського суду від 31.08.2009 (справа № 8/35пн) від-
несена до господарської функціо нальної зони НПП «Святі Гори».

2. ІнформацІя про аукцІон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата і час прОведення аУкціОнУ: 05 лютого 2021 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що 
передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких здІйснюється 
приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

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

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

стартОва ціна ОБ’єкта для кОжнОГО із спОсОБів прО-
дажУ (Без УрахУвання пдв):

продаж на аукціоні з умовами – 2 412 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 206 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 206 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 241 200,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120 600,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 120 600,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2021 – 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року.
умови продажу:
покупець зобов’язаний забезпечити збереження профілю (видів 

діяльності) дитячого оздоровчого табору «Голубок» (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р «Деякі питання ді-
яльності дитячих оздоровчих закладів»);

покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культур -
ного призначення – єдиного майнового комплексу дитячого оздоров-
чого табору «Голубок» за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, 
вул. Івана Мазепи, 29 зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшко-
дувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта 
оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої 
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – єдино-
го майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Голубок» за 
адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29, 
у розмірі 20000 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 перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

рахунки для внесення операторами електронних майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, 

UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: 
KHABUA2K

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 
USA.

SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Ма-
зепи, 29. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа організа-
тора аукціону – Алейник Н. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйноГо повІдомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях від 28.12.2020 № 02610.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000170-2.
період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 (тридцять) днів.

крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 24120,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12060,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 12060,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт дер жав ної власності нежитлова 
будівля, літ. а у складі: адмі ніст ративна будівля, літ. а, загальною 
площею 316,9 м2, вбиральня, літ. У загальною площею 1,0 м2. 

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Запорізькій 
області (код за ЄДРПОУ 02360576).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Кам’янсько-
Дніпровський р-н, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набережна, 68.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-
дажу на аук ціо ні.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2020. 
Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: окремі будівлі.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядати-

ся конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта 
нерухомого майна, становить 5,20 тис.грн.

учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного відді-
лення таку конкурсну документацію:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 

із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, пови-

нні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казами ФДМУ від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг 
в календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та адмі ніст ративно-господарської роботи за 
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 15 січня 
2021 р. (включно). 

конкурс відбудеться  � у регіо наль ному відділенні 21.01.2021 
об 11.00 за адресою: 49000, м. дніпро, вул. цент ральна, 6, 
к. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-39.
Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

в інформації регіо наль ного відділення ФдмУ по дніпро-
петровській, запорізькій та кіровоградській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки май-
на, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 65 (1345) 
від 28.12.2020 замість слів: «конкурсна документація подається 
в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому міс-
тяться, та відміткою на конверті «на конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» до відділу документального забезпе-
чення та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: 
49000, м. дніпро, вул. центральна, 6, кімн. 10, до 11 січня 
2020 р. (включно).

конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 15.01.2020 
об 11.00 за адресою: 49000, м. дніпро, вул. центральна, 6, 
к. 37»

слід читати: «конкурсна документація подається в запеча-
таному конверті з описом документів, що в ньому містяться, 
та відміткою на конверті «на конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності» до відділу документального забезпечення 
та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: 49000, 
м. дніпро, вул. центральна, 6, кімн. 10, до 11 січня 2021 
р.(включно).

конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 15.01.2021 
об 11.00 за адресою: 49000, м. дніпро, вул. центральна, 6, 
к. 37».

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 до проведення незалежної оцінки  
об’єкта приватизації дер жав ної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля за-
гальною площею 63,14 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 90645, Закарпатська обл., Рахів-
ський район, с. Богдан, вул. Шевченка, 110.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Рахівська район-
на дер жав на лікарня.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Те-
лефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14; (0313) 22-21-22 (відділ 
малої приватизації).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2020. Платник робіт з 
оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Львівській області, Закарпатській та Волинській областях.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2400 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі адмі ніст-
ративного призначення.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розгля-
датися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки 
майна, що склалася в I півріччі 2020 року, відповідно до листа Фонду 
дер жав ного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповне-
ння до нього (лист Фонду дер жав ного майна України від 13.08.2020  
№ 10-59-16222).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного май-
на України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
дер жав ного майна України від 16.01.2018 № 47) зі змінами, які за-
тверджені наказом Фонду дер жав ного майна України від 11.02.2020 
№ 227 (далі – Положення).
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Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаці-
єю в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залу-
чені 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), інфор-
мація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 
до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті шляхом поштового відправлення або до відділу документального 
забезпечення та адмі ніст ративно-господарської роботи за адресою: 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться 
у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку вико-
нання 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. січових стрільців, 3.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду дер жав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. 
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів 

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, будівля по-
бутового комплексу загальною площею 449,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Радивилів-
ський район, с. Козин, вул. Берестецька,1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продажу шляхом викупу ба лан со ут римувачем.

Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер жав ного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського то-
вариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: станом на 31.12.2019 становить 192576,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наяв-

ності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.12.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

7 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду дер жав ного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду дер жав ного майна України 16.01.2018 № 47) 
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які 
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най-
ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77.

конкурс відбудеться  � в регіо наль ному відділенні Фонду дер-
жав ного майна України по рівненській та житомирській 
областях о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації 
за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу 

з діловодства Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-
ме майно – будівля романівської районної лікарні ветеринарної 
медицини, що перебуває на балансі Романівської районної дер жав ної 
лікарні ветеринарної медицини. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., Романівський р-н, с. Карвинівка, вул. Тетерівська, 21.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами.

Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна площею 175,3 м2.
Дата оцінки: 31.12.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській та 

Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 4000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі за функціо-
нальним призначенням.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного майна України 
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 
року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифікату 
суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 
додатках до нього.

конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-

значено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх подат-
ків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцін-
ки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.

до підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-

сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській 
та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) до 15.00.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити най ме ну вання об’єкта оцінки та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.

конкурс відбудеться  � об 11.00 через 15 календарних днів з дня 
опуб лі ку вання цієї інформації в Управлінні забезпечення реа лі-
зації повноважень у житомирській області рв ФдмУ по рів нен ській 
та житомирській областях за адресою: м. житомир, вул. с. ріхте-
ра, 20 (контактний номер телефону (0412) 420-418).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде 
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: колодязь питної води на 45 км, 
інв. № 209207000038 (кол. інв. № 1.97), який не увійшов в процесі 
приватизації до статутного капіталу, але залишився на балансі ВАТ «Ново-
іванівський цукровий завод» (змінено тип акціонерного товариства 
у ТДВ «Новоіванівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00373178).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Валківський район, с. Баранове.

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих 
держ аві внаслідок знищення об’єкта дер жав ного майна – колодязя 
питної води на 45 км, інв. № 209207000038 (кол. інв. № 1.97).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: 15.83.0 вироб-
ництво цукру.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів): колодязь питної води на 45 км згідно з ІППС 
«Етап-Майно»:

1) код структурного компонента 33 – колодязі питної води;
2) код дер жав ного майна 2222.4 – водяні свердловини, колодязі, 

бювети;
3) реєстровий № 373178.33.ААБАДГП41;
4) № 209207000038 (кол. інв. № 1.97).
Балансова залишкова вартість основних засобів (останній звітний 

період) станом на 31.12.2019: первісна вартість – 677,00 грн, залиш-
кова вартість – 0,00 грн.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-
ду дер жав ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, 
знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або поді-
бністю причин завдання збитків).

 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: сарай пожежний цегляний, 
інв. № 209207000028 (кол. інв. №1.4011), який не увійшов в процесі 
приватизації до статутного капіталу, але залишився на балансі ВАТ «Ново-
іванівський цукровий завод» (змінено тип акціонерного товариства у ТДВ 
«Новоіванівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00373178).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: Харківська область, м. Ізюм, вул. Маршала Федоренка, 92.

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих 
держ аві внаслідок знищення об’єкта дер жав ного майна – сараю по-
жежного цегляного, інв. № 209207000028 (кол. інв. №1.4011), загаль-
на площа – 45,0 м2.

Основні види продукції(послуг), що виробляються: 15.83.0 вироб-
ництво цукру.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком(основних засобів): сарай пожежний цегляний згідно з ІППС 
«Етап-Майно»:

1) код структурного компонента 36 – Пожежне депо з сараєм та по-
жежним автомобілем;

2) код дер жав ного майна 1274.2 – будівлі міліцейських та пожеж-
них служб;

3) реєстровий № 373178.36.ААБАДГП44;
4) 209207000028 (кол. інв. № 1.4011).
Балансова залишкова вартість основних засобів (останній звітний 

період) станом на 31.12.2019: первісна вартість – 1568,63 грн, залиш-
кова вартість – 0,00 грн.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-
ду дер жав ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис.грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, 
знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або поді-
бністю причин завдання збитків).

 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели 
до завдання майнової шкоди держ аві за встановленим фактом не-
стачі основних засобів єдиного (цілісного) майнового комплексу 
дп «добропіллявугілля», переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРО-
ПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за договором оренди від 22.12.2010 б/н

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го оцінюється: 85043, Донецька область, м. Добропілля, м. Білицьке, 
вул. Красноармійська, буд. 1а.

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків відповідно 
до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 
10.12.2003 № 1891 (зі змінами).

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-
ду дер жав ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 772-77-54, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
основні засоби (обладнання) – 84 од., бібліотечні фонди – 6 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів (останній звітний 
період) станом на 31.10.2020: основні засоби – 830 541,26 грн, біблі-
отечні фонди – 0,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно 

31.01.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 10,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, 
знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або поді-
бністю причин завдання збитків).

 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – гараж під літ. «Б» загальною площею 27,6 м2 та 
оглядова яма під літ. «в», що обліковується на балансі Головного управ-
ління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го оцінюється: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 
39-А, гараж 12.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аук ціо ні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фон-
ду дер жав ного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, 700-75-60, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів): 1 (один) – гараж під літ.«Б» загальною площею 
27,6 м2 та оглядова яма під літ. «В».

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на (за остан-
ній звітний період) 31.12.2019, 01.10.2020 – 0,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12.

Наявність об’єктів, що містять дер жав ну таємницю (так, ні), – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвен-

таризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціо нального при-
значення.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-
женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом 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), зі змінами (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцін-
ки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу 
ІІ Положення.

претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вар-
тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надан-
ням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не 
більше ніж 10 календарних днів). У своїй конкурсній пропозиції претен-
дент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг 
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
до підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер жав ною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (5-й поверх). Телефон для до-
відок (057) 700-77-19.

конкурс відбудеться  � об 11.00 через 14 календарних днів після 
опуб лі ку вання цієї інформації в регіо наль ному відділенні Фонду 
дер жав ного майна по харківській, донецькій та луганській 
областях за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, 
буд.1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлен-

ня на адресу Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна Укра-
їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд.1, або безпосередньо до поштової скриньки 
для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й по-
верх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опуб лі ку вання 
інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та 
най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.


