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

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна Овечацького місця провадження діяльності  
та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі  
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно Овечацького місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(090028) Артсвердловина, 2; (090027) Артсвердловина, 1; (090011) Будівля головно-

го корпусу, А (заг. пл. 2984,00 кв.м.); (090035) Будівля головного корпусу, А3 (заг. пл. 
421,9 кв.м); (090007) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту, Б (заг. пл. 
61,2 кв.м); (090016) Будівля гаража з матеріальним складом, Г (заг. пл. 485,7 кв.м); 
(090010) Будівля гаража з матеріальним складом, Г1 (заг. пл. 103,1 кв.м); (090003) Бу-
дівля гаража, Г2 (заг. пл. 47,8 кв.м); (090015) Будівля матеріального складу, Д (заг. пл. 
651,6 кв.м); (090014) Будівля котельні, Ж (заг. пл. 600,8 кв.м); (090013) Прибудова, Ж1; 
(090004) Будівля адмінбудинку, 3 (заг. пл. 482,3 кв.м); (090020) Будівля прохідної, К (заг. 
пл. 67,2 кв.м); (090008) Будівля вагової, Л (заг. пл. 34,8 кв.м); (090022) Будівля спирто-
сховища, М (заг. пл. 344,5 кв.м); (090044) Будівля градирні з насосною станцією оборот-
ного водопостачання, Н (заг. пл. 41,7 кв.м); (090019) Будівля складу з підробним відді-
ленням, О, О1, О2 (заг. пл. 940,4 кв.м); (090012) Будівля зерноскладу, П (заг. пл. 
1549,9 кв.м); (090023) Будівля контори, С (заг. пл. 158,3 кв.м); (090085) Будівля складу 
ПММ, У (заг. пл. 130,2 кв.м); (090002) Будівля автогаража, Щ (заг. пл. 419,3 кв.м); (090064) 
Огорожа,1; (090031) Бесідка для криниці; (090032) Басейн, З; (090090) Туалет, Є; (090024) 
Туалет, Ю; (090029) Чан для зливу барди, Ш (заг. пл. 140,5 кв.м); (090095) Чан для мазу-
ту, Х (заг. пл. 215,8 кв.м); (090094) Чан для мазуту, Ч (заг. пл. 218,4 кв.м); (090005) Будів-
ля трансформаторної підстанції, И (заг. пл. 48,7 кв.м); (090006) Будівля кислотного від-
ділення, І (заг. пл. 32,8 кв.м); (090033) Піднавіс для зберігання солі, Ї (заг. пл. 17 кв.м); 
(090104) Паропровід в підвал; (090059) Криниця; (090018) Будівля дизельної станції з 
насосною перекачки мазуту, Б (насосна перекачки мазуту) (заг. пл. 23,7 кв.м); (090086) 
Навіс, Ф; (090009) Будівля водонасосної станції, А (заг. пл. 42,7 кв.м); (090093) Чан для 
мазуту 15,59 куб.м; (090021) Склад зрідженого газу; (090025) Автомагістраль; (090026) 
Алея біля криниці; (090030) Бесідка (місце для куріння); (090034) Варочний апарат без-
перебійної дії; (090036) Відстійник очисних споруд; (090037) Ворота біля зерноскладу 1; 
(090038) Ворота біля зерноскладу 2; (090039) Ворота біля ЗТП 331; (090040) Ворота біля 
ПММ; (090041) Ворота біля прохідної; (090042) Ворота в тер. з-ду біля матеріального 
складу №2; (090043) Ворота в тер. з-ду біля теслярської майстерні; (090045) Димохід 
котельні; (090047) Ємність для резервної води №1 др. бродил. відд.; (090048) Ємність 
для резервної води №2 др. бродил. відд.; (090049) Ємність для ферментів №1; (090050) 
Ємність для ферментів №2; (090051) Ємність для ферментів №3; (090052) Ємність для 
ферментів №4; (090053) Ємність забору гарячої води; (090054) Ємність забору гарячої 
води; (090055) Ємність холодної води; (090056) Каналізаційна система очисних споруд 
2; (090057) Катодна станція; (090058) Кислородна будка; (090060) Огорожа із залізоб. 
плит в терит. заводу 254 п.м; (090061) Огорожа в території заводу; (090062) Огорожа з 
декор. оздоб. біля прохідної 36 п.м; (090063) Огорожа з ракушника біля складу ПММ 56 
п.м; (090065) Огорожа камін. біля зерноск. з підр.від.-54 п.м; (090066) Огорожа камінна 
біля спиртосховища-98 п.м; (090067) Огорожа камінна з декоративним оздобленням 
прохідна; (090068) Огорожа перед гол. корпусом 242 м.п; (090069) Пересувна бочка для 
води; (090070) Під’їзна дорога та площадка біля видачі барди 3304 кв; (090071) Плотина 
земляна 120 м; (090072) Плотина земляна 150 м; (090073) Площ. і доріжка біля павільйону-
складу 298 кв.м; (090074) Площадка біля адмінбудинку 510 кв.м; (090075) Площадка біля 
центрального входу 2460 кв.м; (090076) Площадка для стоянки авто; (090077) Пожежна 
ємність у-71 174 м; (090078) Резервуар №1; (090079) Резервуар №2; (090080) Резерву-
ар №3; (090081) Резервуар №4 (ЕАФ); (090082) Резервуар №5; (090083) Резервуар для 
зберігання спиртопродуктів; (090084) Резервуар ПММ 06; (090087) Територія заводу 
1040 кв.м; (090088) Тротуарна площадка біля прохідної; (090089) Туалет № 3 біля адмін-
будинку; (090091) Фундамент для забору по вул. Жовтневій; (090092) Чан для зливу бар-
ди; (090096) Чан для ПММ 1 (бензин); (090097) Чан для ПММ 2 (бензин); (090098) Чан 
для ПММ 3 (бензин); (090099) Кабель АВВГ 3х185+1х95 підробне відділення; (090100) 
Клапан 25-У D80; (090101) Комунікації в варочному відділенні; (090102) Конденсатопро-
від170 п.м 60,3х3від апар. в котельню; (090103) Паропровід в котельні; (090105) Переда-
точна ємність 40 куб.м; (090106) Повітряна силова лінія; (090107) Труба конденсата 95 м 
нерж. апар-котел; (090108) Трубопровід барди (в.т.ч.нерж.труб-d76-60м.п.); (090109) 
Трубопровід води до ректифікації; (090110) Трубопровід нержавіючий подачі бражки з 
чанів д. 100; (090111) Трубопровід очисних споруд; (090112) Трубопровід рециркуляції 
бражки; (090113) Трубопровід спирту; (090114) Автомат 3-фазний 200 А(1); (090115) 
Автомат 3-фазний 200 А(2); (090116) Автомат 3-фазний 400 А; (090117) Автомат 3-фазний 
630 А(1); (090118) Автомат шкафний 3-фазний 400-А; (090119) Автомат. перем. напр. 
(АВР); (090121) Автоматика регулір. плотності замісу; (090122) Автоматичний регулятор; 
(090123) Автопідйомник ГУАР-15; (090124) Апарат для мех-ферментної обробки (нижній 
оцукрювач); (090125) Бардорегулятор(н); (090126) Батарейний циклон з шлюзовим за-
твором; (090127) Бетономішалка (2); (090128) Блок безперебійного живлення (2014); 
(090129) Бражна колона (22 тарілки); (090130) Бродильний чан (10); (090131) Бродильний 
чан з мішалкою (1); (090132) Бродильний чан з мішалкою (2); (090133) Бродильний чан 
з мішалкою (3); (090134) Бродильний чан з мішалкою (4); (090135) Бродильний чан з мі-
шалкою (5); (090136) Бродильний чан з мішалкою (6); (090137) Бродильний чан з мішал-
кою (7); (090138) Бродильний чан з мішалкою (8); (090139) Бродильний чан з мішалкою 
(9); (090140) Бункер верхній 15,5 куб.м; (090141) Бункер для зерна; (090142) Бункер для 
зерна 15 куб.м; (090143) Бункер для зерна 16 куб.м.; (090144) Ваги 30 т; (090145) Ваги 
(1); (090146) Вакуум. оцукрювач 6,4 куб.м з ел.дв.7,5/3000; (090147) Вентилятор В-06-
300 (1); (090148) Вентилятор ВНД №1 з ел. дв. 3 квт б/у (090149) Вентилятор ВНД №2 з 
ел. дв. 3 кВт б/у; (090150) Вентилятор ВНД №3 з ел. дв. 3 кВт б/у; (090151) Вентилятор 
В-06-300-5А; (090152) Вентилятор В-06-300 (2); (090153) Вентилятор В-06-300 (3); 
(090154) Вентилятор В-06-300 (4); (090155) Вентилятор В-06-300 (5); (090156) Вентиля-
тор В-06-300 (6); (090157) Вентилятор В-06-300 (7); (090158) Вентилятор високого тис-
ку №10; (090159) Вентилятор ВЦН-70; (090160) Верхня галерея (склад №1); (090161) 
Видержувач маси 15 куб.м; (090162) Випарна камера пари (090163) Випромінювач зва-
рювальний ВД-306 С; (090164) Випрям. звар. ВС-300 Б; (090165) Водовідокремлювач; 
(090166) Водонагрів. ємк. 2 куб.м; (090167) Вузол приводу чанка замісу (090168) Газо-
аналізатор; (090169) Гориз. фрезерний станок з ел. дв. 5 кВт; (090170) Датчик різниці 
тиску Метран-100ДД 1440-02; (090171) Датчик тиску газу РС-28; (090172) Деаратор Д-25 

(котельня); (090173) Деревообробний станок з ел. дв. 10 кВт; (090174) Дефлегматор 
бражної колони F-40 кв.м; (090175) Дефлегматор до ректифік. колони F-44; (090176) 
Дефлегматор ЕК F=31 кв. м мідь; (090177) Дефлегматор епюрац. колони №1-F40 кв.м; 
(090178) Дефлегматор ректиф. колони F-44; (090179) Дефлегматор ректифікаційноі ко-
лони №3; (090180) Дефлегматор РК F-40 кв.м н/ж; (090181) Димосос; (090182) Димосос 
ДН 10 лів.225-1 з ел.двиг.; (090183) Димосос ДН-8; (090184) Добова ємність для зерна 
74,348 куб.м (зовнішня); (090185) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (1); (090186) Дріж-
джанка 16 куб.м з мішалкою (2); (090187) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (3); (090188) 
Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (4); (090189) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (5); 
(090190) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (6); (090191) Дробилка ДДМ-5(1); (090192) 
Дробилка ДДМ-5(2); (090193) Дробілка ДДМ-5 (1) б/у; (090194) Дробілка-Д3-3-02(б/у); 
(090195) Дутьєвий вентилятор; (090196) Економайзер ЕБІ-300 до ДКВР 10/13; (090197) 
Економайзер-ЕБІ-300 до ДКВР 16/13; (090199) Електрична таль; (090200) Електродвигун 
5,5 /1500 АНММ112М4; (090201) Електродвигун 55 кВт/1500 б/у; (090203) Електрощит 
розподільний ЩО-59(1); (090204) Електрощит розподільний ЩО-59(2); (090205) Елек-
трощит розподільний ЩО-59(3); (090206) Електрощит розподільний ЩО-59(4); (090207) 
Електрощитова; (090208) Епюраційна колона (42 тарілки); (090209) Ємність барди №1; 
(090210) Ємність барди №2; (090211) Ємність води 15 куб.м №1; (090212) Ємність води 
15 куб.м №2; (090213) Ємність конденсату; (090214) Ємність маси №1 (ГДФО №1) б/у; 
(090215) Ємність маси №1 (ГДФО №2) б/у; (090216) Заборний приямок; (090217) За-
точний станок №1 б/у; (090218) Заточний станок №2 б/у; (090219) Заточний станок №3 
б/у; (090220) Збірник гарячої води; (090221) Збірник конденсату; (090222) Збірник про-
мивноі води; (090223) Збірник сивушного масла (1); (090224) Збірник сивушного масла 
(2); (090225) Збірник холодноі води; (090227) Індукційний витратомір (1); (090228) Інжек-
тор барди (1); (090229) Кавітатор з ел. двиг.37 кВт (1); (090230) Кавітатор з ел. двиг. 37 
кВт (2); (090231) Кавітатор з ел. двиг. 37 кВт (3); (090232) Кип’ятильник епюраційної ко-
лони №1; (090233) Кип’ятильник епюраційної колони №2; (090234) Кип’ятильник ректи-
фіційної колони; (090235) Клапан ESPA ДУ-50 з ел. приводом; (090236) Клапан ДУ-80; 
(090237) Колонка конценр.; (090238) Компрес. устан.СО-243; (090239) Компресор 4ВУ 
15/9 кв.м; (090240) Компресор вуглекислоти; (090241) Компресор ЦКС 5-25; (090242) 
Компрессор; (090243) Компресор-25; (090244) Комунікація підведення води з артсква-
жини на дробівку; (090245) Конвеєр галереї (склад №1); (090246) Конден.F-20 кв.м піді-
гріву або охол. рідини; (090247) Конденс. F-10 кв.м підігріву або охолод. рідини; (090248) 
Конденс. устан. з автом. регулюв.; (090249) Конденсат. ректифікаційноі колони; (090250) 
Конденсат. концен. кол.; (090251) Конденсатовідводчик діаметр 30; (090252) Конденса-
товідводчик діаметр 40; (090253) Конденсатовідводчик діаметр 50; (090254) Конденсатор; 
(090255) Конденсатор (1); (090256) Конденсатор (2); (090257) Котел емальовнийі-1; 
(090258) Котел емальовнийі-2; (090259) Котел КСТ-16; (090260) КШП-5 (б/у); (090261) 
Лінейна панель ЩО-70-3; (090262) Магнітний сепаратор; (090263) Мазутний насос (1); 
(090264) Мазутний насос (2); (090265) Мазутний насос (3); (090266) Масляний вимикач 
№1; (090267) Масляний вимикач №2; (090268) МІК-51-01-03 (1); (090269) МІК-51-01-03 
(2); (090270) МІК-51-01-03 (3); (090271) Мікропроцес.регул. МІК-51-01-03; (090272) Мі-
кропроцесор «Мікрол» МТР-8 (1); (090273) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15; 
(090274) Мішалка з ел. двиг.5,5 кВт на апарат ГДФО №1 б/у; (090275) Мішалка з ел. двиг. 
5,5 кВт на апарат ГДФО №2 б/у; (090276) Молоткова дробилка ДДМ-5; (090277) Мотор-
редуктор з мішалкою 13 кВт; (090278) Навантажувач КШП-5(1); (090279) Навантажувач 
КШП-5(2); (090280) Навантажувач КШП-6; (090281) Напірна ємкість пром. в.; (090282) 
Напірний збірний конден.; (090283) Насос EVM |18 12 F5 |1.1 IES; (090284) Насос WILO 
з бай пасом; (090285) Насос АНВ 12,5 №1; (090286) Насос ЗМА -40-20/5,5; (090287) На-
сос СГФ25/120К з ел.двиг 15/-відстійник очисних споруд; (090288) Насос-грязьовик з 
ел. двиг.2,2 кВт/інвентар. 2009р/; (090289) Насос-грязьовик насосної перекачки мазуту; 
(090290) Насос-дисмембратор №1; (090291) Насос-дисмембратор №2; (090292) Насос 
100-65-20; (090293) Насос 16-160; (090294) Насос 20/24 ЯСЦА; (090295) Насос 3 М 40-
200/5,5 викачки барди №2; (090296) Насос 3М/А 40-200/7,5; (090297) Насос 86/66; 
(090298) Насос DWO-200M; (090299) Насос DWO-40 чанок замісу; (090301) Насос ваку-
умний ВВН 6/0,4 з електродвигуном 15кВт/1500 об.; (090302) Насос ВВН-12; (090303) 
Насос ВВН-6; (090304) Насос ВД К-2175 ТЗ (2014); (090305) Насос ВДК175Т (апаратне 
відділення); (090306) Насос викачки маси №1 3М-40 200/5,5; (090307) Насос викачки 
маси №2 DWO-400; (090308) Насос ВМ-65-200/18,5; (090309) Насос ВМ-65-200/22; 
(090310) Насос ВМ-65-200/32; (090311) Насос води ЦВК 1,1 кВт 3000 об./хв. (викачки 
сивушного масла); (090312) Насос глибинний ЦВ-16-140; (090313) Насос глибинний ЦВ-
16-140(2013); (090314) Насос ДWO-400-1 (молочний); (090315) Насос для спирту КМ 
65-50-160 з електродвигуном 5,5 кВт/3000 об.; (090316) Насос ЕМ-40-200/5,5; (090318) 
Насос ЕМ-40-200/5,5 (ГДФО); (090319) Насос живлення котла АиНС-М38-198; (090320) 
Насос ЗАМ 200/5,5; (090321) Насос зерна з ел. двиг.13 кВ 3000 об./хв. б/у №1; (090322) 
Насос ЗМ 40-200/5,5; (090323) Насос ЗМ-40-200/5,5; (090324) Насос ЗМ-40-200/5,5(1); 
(090325) Насос ЗМ-40-200/5,5(2); (090326) Насос ЗМА-40-200/7,5; (090327) Насос ЗМА-
40-200/7,5 викачки з ГДФО; (090329) Насос маси №1 з ел. двиг. 7,5х3000 б/у; (090330) 
Насос маси з ел. дв. 5,5х1500 б/у (передаточне); (090331) Насос маси ЗМА-40-200/5,5 
кВт; (090332) Насос НМШ-5/25-4/25; (090333) Насос ПДВ 16/20 В; (090334) Насос плун-
жерний 11гр. з ел. дв. 10 кВт(1); (090335) Насос плунжерний 11гр. з ел. дв. 10 кВт(2); 
(090337) Насос РПА з Ел.дв. 30х1500 б/у; (090338) Насос солі з елект. 5,5 кВт х1500 об./
хв.; (090339) Насос трьохплунжерний «Нагема» з ел. дв. 10 кВт; (090340) Насос Х50-32-
125 5,5 кВт/3000 об./хв.; (090341) Насос ЦВК з ел.двиг.13 кВт 1500 об./хв. (барди №2); 
(090342) Насос-мішалка №13М-40 200/5,5(передаточне); (090343) Насос-мішалка №2 
3 ВМ-65200(передаточне); (090344) Насос-мішалка з ел.двиг.4,0х3000 б/у; (090345) Но-
рія; (090346) Норія НЦГ 2х20; (090347) Норія НЦГ 50(2); (090348) Норія (склад №1); 
(090349) Оцукрювач; (090350) Пакувальник для зберігання зерна R-9; (090351) Пальник 
МДП-400 до ДКВР 10/13 №1; (090352) Пальник МДП-400 до ДКВР 10/13 №2; (090353) 
Паровий котел ДКВР 10/13; (090354) Паровий котел ДКВР 16/13; (090355) Перетворювач 
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Продовження таблиці

продаж об’єктів малої приватизації

змінного струму (1); (090356) Перетворювач змінного струму (2); (090357) Перетворювач тиску ПД100-ДИ-
1,6-111-1,01,6МП/Кл 1,0 ОВЕН; (090358) Підвіска ротора №1; (090359) Підвіска ротора №2; (090360) Підвіска 
ротора №3; (090361) Підігрів підсуш. шару; (090362) Підігрівач бражки; (090363) Підігрівач конденсату; (090364) 
Підігрівач мазуту; (090365) Підігрівач мазуту МП 25/6(1); (090366) Підігрівач(1); (090367) Підігрівач(2); (090368) 
Піновловлювач (1); (090369) Піновловлювач (2); (090370) Пневматичний молот; (090371) Пневмоелектропе-
ретворювач ПЕП (1); (090372) Пневмоелектроперетворювач ПЕП (2); (090373) Пускач ПМА; (090376) Пусковий 
комплекс автоматиз схеми. низьк. темп. розв.; (090378) Регулятор РДУК-100; (090379) Регулятор МІК 51-1(1); 
(090380) Ректифікаційна колона (74 тарілки); (090381) Ресівер повітря №1; (090382) Ресівер повітря №2; 
(090383) Ресівер повітря №3; (090384) Ресівер повітря №4; (090385) Ресівер повітря №5; (090386) Ресівер 
очистки повітря №1; (090387) Ресівер очистки повітря №2; (090388) озп. пункт (електрощит) ПР; (090389) Ро-
таметр РП-16 ЖУЗ; (090390) Рубильник-400А з розподільчим пунктом; (090391) Свердлувальний станок; 
(090392) Свердлувальний станок TVV 230v 450 Вт; (090393) Свердлильний станок горизонтальний; (090394) 
Сепаратор бражки №1; (090395) Сепаратор бражки №2; (090396) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (090397) Се-
паратор магнітний БМП; (090398) Сепаратор непр. продуву котлів; (090399) Сигналізатор СТВ (1); (090400) 
Сигналізатор СТВ (2); (090401) Сигналізатор СТВ (3); (090402) Сигналізатор СТВ (4); (090403) Сигналізатор 
СТВ (5); (090404) Сигналізатор СТВ (1); (090405) Сигналізатор СТВ (2); (090406) Сигналізатор СТВ (3); (090407) 
Сигналізатор СТВ (6); (090408) Сигналізатор СТВ (7); (090409) Система підігріву бражної колони; (090410) 
Спиртоловушка; (090411) Спиртоловушка епюраційноі колони; (090412) Спиртоловушка конц. колони; (090413) 
Спиртоловушка нова; (090414) Спиртоловушка; (090415) Стабілізатор витрат зерна СРЗ-5; (090416) Станок 
циркулярний; (090417) Таль 1 тонна; (090418) Таль 3 тонни; (090419) Таль 3Т/3М важільна ланцюгова (стаціо-
нарна); (090420) Таль 5 тонн; (090421) Теплообмінник конц. кол.; (090422) Теплообмінник типу «труба в трубі»(1); 
(090423) Теплообмінник типу «труба в трубі»(2); (090424) Теплообмінник типу «труба в трубі» (3); (090425) 
Теплообмінник(1) спірал.; (090426) Токарний станок 1К-62 з ел. дв. 10 кВт; (090427) Токарний станок (1); 
(090428) Токарний станок (2); (090429) Транспортна галерея (склад №1); (090430) Трансформатор сил 630 
кВт; (090431) Трансформатор силовий 630 кВт; (090432) Трасформатор напруги НОМ-10(1); (090433) Трас-
форматор напруги НОМ-10(2); (090434) фільтр грубої очистки №1; (090435) фільтр грубої очистки №2; (090436) 
Фільтр мазуту тонкої очистки(1); (090437) Фільтр мазуту тонкої очистки (2); (090438) Фільтр механ. ХВО (1); 
(090439) Фільтр механ. ХВО (2); (090440) Фільтр натрій-катіоновий (1); (090441) Фільтр натрій-катіоновий (2); 
(090442) Фільтр натрій-катіоновий (3); (090443) Фільтр натрій-катіоновий (4); (090444) Холодил. сив. масла 
F-13 кв.м; (090445) Холодильник спирту; (090446) Чан для ЕАФ 1000 дал.; (090447) Чан для спирту 3200 дал.
(1); (090448) Чан для спирту 3200 дал. (2); (090449) Чан для спирту 350 дал.; (090450) Чан для спирту 650 дал.; 
(090451) Чан для спирту 807 дал.; (090452) Чан для спирту 950 дал.; (090453) Чан замісу 3 куб.м (передаточне); 
(090454) Чанок для замісу №3 з мішалкою 5 куб.м; (090455) Чанок замісу ел. дв. 3кВт 1500 об./хв. б/у; (090456) 
Чанок замісу передаточний; (090457) Шкафний автомат 400 А; (090458) Щит; (090459) Щит контрольний; 
(090460) Щит автоматики; (090461) Щит розподільний СП-7(1); (090462) Щит розподільний СП-7(2); (090463) 
Ячейка розподільна КСО-366(1); (090464) Ячейка розподільна КСО-366(2); (090465) Ячейка розподільна КСО-
366(3); (090466) Ячейка розподільна КСО-366(4); (090467) Автоматизація і комп’ютеризація котельні; (090470) 
Багатофункц. копіров. апарат MFP М-1005; (090471) Блок живлення UPS ( lдо комп.1) ustek PowerMust 1000 
NET Guard; (090472) Блок живлення UPS 1000va; (090474) Витратомір конденсату ИРЖ -3,2; (090475) Жорсткий 
диск 80 Gb 7200 UDMA/100; (090476) Комп’ютер АМД А4-4020/Х2/4 Gb|500Gb|АТХ 400W| без ПЗ; (090477) 
Комп’ютер Іntel G-530 ASUSP 8H61-1; (090480) Комп’ютер AMD A4-4020/X2/4Gb/500Gb/ATX400W/без ПЗ; 
(090483) Комп’ютер CELERON Д 2,5/мв(1); (090484) Комп’'ютер CELERON Д 2,5/мв(3); (090486) Комп’ютер 
Celeron850/Samsung15»/128MB/20Gb (5); (090487) Комп’ютер Celeron850/Samsung15»/128MB/20Gb(6); 
(090488) Комп’ютер Intel G1620|4096|500Gb/ DWD (2014)1; (090489) Комп’ютер Intel G1620 |4096|500Gb/
DWD(2014)2; (090490) Комп’ютер INTEl G-550/4096MB/500 Gb/DVD- RW/Keub; (090491) Комп’ютер P4-1,5GHc/
Samsung15»/256MB/80Gb/CD-RW; (090492) Комп’ютер PENTIUM; (090493) Комп’ютер PhenomlI 545|Geforse 
GT240 Gb|4056 DDR2|1Tb; (090498) Модем GSM interion MC 52 IT; (090499) Монітор (до ком 1) «19 LC HannsG 
HW 191 DR 1440; (090500) Монітор (до ком 2) «19 LC HannsG HW 191 DR 1440; (090501) Монітор 17 LCD; (090502) 
Монітор 22» LG W2253-PF; (090503) Монітор АОС 2216 S 22; (090504) Ноутбук «Версія з ВДТ-122 (блютузом); 
(090505) Обчислювач газу «Універсал-2»; (090506) ПК Celeron 1700/Samsung17»/256MB/40Gb(1); (090507) ПК 
Celeron 1700/Samsung 17»/256 MB/40Gb(2); (090508) ПК Celeron850/Samsung15»/128MB/20Gb (3); (090509) 
Привід опт. дисків DVD-RW ASUS; (090510) Привід опт. дисків DVD-RW NEC 3540 A; (090511) Принтер «Canon 
LBP-810»(1); (090512) Принтер «Canon LBP-810»(2); (090513) Принтер CANON LBP-1120; (090514) Принтер 
HP(1); (090515) Принтер HP(2); (090516) Принтер лазерний; (090517) Принтер НР-1018 з кабелем USB та філь-
тром; (090518) Принтер + сканер + КМА НР3020; (090519) Частотний перетворювач 2,2 кВт 380 Вт; (090520) 
Автокран ЗІЛ-133Г КС АВ5706ВІ; (090530) Екскаватор ЄО-2628 17298АВ; (090531) Компресор; (090532) ОДАЗ-
93571 Н/П-Б АВ1073ХР; (090533) ОДАЗ-9370 Н/П-Б АВ1072ХР; (090534) ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1074ХР; (090535) 
ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1075ХР; (090537) Причіп 2ПТС-4 17299АВ; (090538) Причіп 2ПТС-4М 17300АВ4; (090539) 
Пускозарядний пристрій (теліжка); (090646) Електропневмоперетворювач (1); (090647) Електропневмоперет-
ворювач (2); (090648) Електропневмоперетворювач (3); (090649) Електропневмоперетворювач (1); (090650) 
Електропневмоперетворювач (2); (090651) Електропневмоперетворювач (3); (090652) Електропневмоперет-
ворювач (4); (090658) Привід оптичних дисків DWD +|RW| LG; (090659) Принтер CANON LВP-2900; (090660) 
Пускач ПМА -6202 (1); (090661) Пускач ПМА -6202 (2); (090663) Сверлильний станок; (090664) Сканер BENG 
5300 UCAC ER; (090665) Тел.-факс PANASONIC KX-FT 78 RU; (090666) Телефакс Pahasonic KX -FT 984 UA-B; 
(090667) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(1); (090668) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(2); (090669) 
Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(3); (090670) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(4); (500303) Колона 
бражна; (500308) Перетоки; (500490) GPRS модем для побутових лічильників газу ТКБ з датчиком імпульсів; 
(500492) Системний блок IT-Block G5400Work; (500493) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500494) 
Насосна станція МЕТАВО HWW 4000/25G; (500495) Системний блок IT-Block G5400Work; (500496) Монітор 
23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500714) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i 
P31030000000008; (501210) Котел опалювальний газовий стальний типу «Рівнетерм-48»; (501263) Куб РК-ф900 
епюраційна колона; (501278) Регулятор тиску РДУК; (501326) Гідродинамічний емульгатор; (501418) Дефлег-
матор мідь БК F=40 м.кв; (090521) Автомобіль ГАЗ-2705 АВ6111АА; (090523) Автомобіль вантажний ЗИЛ-ММЗ-
554 АВ5701ВІ; (090524) Автомобіль вантажний ЗИЛ-ММЗ-554М АВ5048ВІ; (090525) Автомобіль вантажний 
КАМАЗ-53213 АВ5704ВІ; (090526) Автомобіль вантажний КАМАЗ-5410 АВ5702ВІ; (090528) Автомобіль легко-
вий MAZDA-XEDOS АВ5707ВІ; (090529) Автомобіль легковий ВАЗ-21150 АВ5046ВІ; (090540) Трактор колісний 
Т-40АМ 18251АВ; (501415) КАМАЗ-5410 вантажний автомобіль (бортовий); (501417) ГАЗ 53 А вантажний 
автомобіль(бортовий); (090541) Автомат для питної води Кулер V208 XEC; (090542) Автомат для питної води 
Кулер У760 СS; (090543) Бензоколонка(1); (090544) Бензоколонка(2); (090547) Комплект меблів; (090548) 
Кондиціонер ВЕКО-018; (090549) Кондиціонер-2; (090550) Кондиціонер-3; (090551) Кондиціонер-5; (090552) 
Кондиціонер-6; (090553) Кондиціонер-7; (090554) Кондиціонер-8; (090555) Кондиціонер-9; (090556) Кулер для 
питноі води(1); (090558) Подаючий механізм МІС -350 (зварювальний агрегат); (090559) Пробовідбірник(1); 
(090560) Різьборіз супертронік-2000; (090561) Ручний гідравлічний трубогиб 318-2; (090562) Стіл ваговий СВ-
1-0,8; (090563) Стіл лаб. пристінний СП -1ПШ -К-3-1.5; (090564) Стіл лаб. пристінний СП-2-К-З-1.2; (090565) 
Телевізор DAEWOO; (090566) Флагшток ( на 3 прапори) біля прохідної; (090567) Холодильник «Днепр-442»; 
(090568) Холодильник «ДНЕПР»; (090569) Шафа лаборат. для посуди ШЛ-2-1,2; (090570) Шафа метал. незго-
раюча; (090571) Шафа металічна-1; (090572) Шафа металічна-2; (090573) Шафа металічна-3; (090594) Крісло; 
(090612) Стіл з тумбою (1); (090613) Стіл з тумбою (2); (090614) Стіл з тумбою (3); (090615) Стіл з тумбою (4); 
(090616) Стіл з тумбою (5); (090617) Стіл з тумбою (6); (090618) Стіл з тумбою (7); (090619) Стіл з тумбою (8); 
(090620) Стіл з тумбою (9); (090621) Стіл; (090628) Тумба; (090637) Шафа; (090574) Автомат 3-фазний 630А; 
(090575) Автоматиз. сист. комерц. обліку ел. енергіі; (090576) Ваги AXIS A 2500; (090577) Ваги електронні (1); 
(090578) Ваги електронні (2); (090579) Ваги аналітичні; (090580) Випрямляч інвертерний для ручного дугового 
зварювання (1); (090581) Випрямляч інвертерний для ручного дугового зварювання(2); (090582) Вологомір 
АВЦ -3А; (090583) Дальномір лазерний; (090584) Дозатор ферментів РДЕ(1); (090585) Дозатор ферментів 
РДЕ(2); (090586) Електропневмоперетворювач; (090587) Індукційний витратомір; (090588) Іономер И-160; 
(090589) Комп’ютеризація дріж. і вар. відд.; (090590) Конвертор RS 232-RS-485; (090591) Контрол. вим. снаряд 
КС-70; (090592) Контрольний снаряд КС-70 (облік ЕАФ); (090593) Контрольний снаряд КС-70; (090595) Ліч. 
газу ЛГ-150-400; (090596) Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8; (090597) Мікропроцесорний регулятор; (090598) 
Мікроскоп; (090599) Мікроскоп Н; (090600) Міні АТС; (090601) Мірник ЕАФ 1 кл. 245,5 дал.; (090602) Мірник 
сив. масла 1 кл. 52,46 дал.; (090603) Мірник сив. масла 1 кл. 74,92 дал.; (090604) Мірник сив. масла 1 кл. 75,05 
дал.; (090605) Мірник спирту 1 кл. 346 дал.; (090606) Мірник спирту 1 кл. 353 дал.; (090607) Мірник спирту 1 
кл. 45,90 дал.; (090608) Мірник спирту 1 кл. 75,45 дал.; (090622) Телевізор PHILIPS; (090623) Телевізор 
SAMSUNG-1; (090624) Телевізор SAMSUNG(1); (090625) Телевізор SAMSUNG(2); (090626) Телевізор 
SAMSUNG(3); (090627) Телевізор SAMSUNG(4); (090629) Факс «Панасоник»; (090630) Фотокалориметр; (090631) 
Холод. ВЕКО к.дир.; (090632) Холодильник «Атлант»; (090633) Холодильник LG; (090634) Холодильник ВЕКО; 
(090635) Хромотограф газовий «Кристал-2000М»; (090636) Цукрориметр; (090638) Шкаф розпод.ШСР-5 /ав-
томатика/; (090639) DVD-К 1110 муз. центр Карооке; (090640) Адаптер SCM-381 R S232 -RS485 (щит автома-
тики); (090641) Акустична система ALEKS 290 F (пара); (090643) Блок живлення UPS 600 ВА (6); (090645) Елек-
тронний годинник; (090655) Муз. центр DVD PANASONIK; (090657) Пневмоелектроперетворювач; (090662) 
Ресивер муз. центр Карооке; (500489) Лічильник газу мембранний Elster BK G6 DN25; (500491) Лічильник елек-
троенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI Лічильник електроенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI 
P10180000000091; (090642) Блок безперебійного живлення (комп.вар.відд); (090644) Блок перетворення ін-
терфейсу БПІ-485; (090654) Муз. центр DYD-ВВК; (090656) Пилосос Samsung F-41; (090671) Муз. центр XD 55; 
(500304) Котел Е1/9 газовий фільтр з бай пасом; (500305) дизельний генератор ДС-400; (501573) Піч етажер-
на хлібопекарська; (501416) Перехід 1200/1400 н/ж (далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕЗнахОДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Про-
мислова (Жовтнева), 25; Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 39;  
Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева),40; Вінницька обл., Калинівський р-н, 
с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 41.

ПЕрЕліК  
нерухомого майна

Інв. № Назва Адреса розташування Загальна 
площа, м2 

Реєстра-
ційний 
номер 

Функціональне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності та 
власник

090002 Будівля авто-
гаража, Щ

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

419,3 33441587 1242.1 Гаражі 
наземні

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090003 Будівля гара-
жа, Г2

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

47,8 33441587 1242.1 Гаражі 
наземні

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090004 Будівля адмін-
будинку, З

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

482,3 33441587 1220.9 Будівлі 
для контор-
ських та адмі-
ністративних 
цілей інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

Інв. № Назва Адреса розташування Загальна 
площа, м2 

Реєстра-
ційний 
номер 

Функціональне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності та 
власник

090027 Артсвердлови-
на, 1

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 40

33416645 2222.4 Водяні 
свердлови-
ни, колодязі, 
бювети

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015067 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090028 Артсвердлови-
на, 2 

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жовтне-
ва), 41

33417333 2222.4 Водяні 
свердлови-
ни, колодязі, 
бювети

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015068 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090029 Чан для зливу 
барди, Ш

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

140,5 33441587 1252.2 Резер-
вуари та ємнос-
ті інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090005 Будівля транс-
форматорної 
підстанції, И

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

48,7 33441587 2224.3 Транс-
форматорні 
станції та під-
станції місцевих 
електромереж

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090007 Будівля дизель-
ної станції з 
насосною пере-
качки мазуту, Б

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

61,2 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090033 Піднавіс для 
зберігання 
солі, Ї

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

17 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090008 Будівля ваго-
вої, Л

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

34,8 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090009 Будівля водо-
насосної стан-
ції, А

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 39 

42,7 33416504 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015066 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090010 Будівля гаража 
з матеріальним 
складом, Г1

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

103,1 33441587 1242.1 Гаражі 
наземні

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090011 Будівля голов-
ного корпусу, 
А, до складу 
входить про-
тирадіаційне 
укриття, що 
не підлягає 
приватизації

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

3379,5  
з них 

395,5 м2 
не під-

лягають 
привати-

зації

33441587 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової про-
мисловості

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090035 Будівля голов-
ного корпу-
су, А3

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25

421,9 33441587 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової про-
мисловості

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090044 Будівля градир-
ні з насосною 
станцією обо-
ротного водо-
постачання, Н

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25

41,7 33441587 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової про-
мисловості

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090012 Будівля зерно-
складу, П

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25

1549,9 33441587 1252.9 Склади 
та сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090014 Будівля котель-
ні, Ж

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

600,8 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090015 Будівля ма-
теріального 
складу, Д

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

651,6 33441587 1252.9 Склади 
та сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090016 Будівля гаража 
з матеріальним 
складом, Г

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

485,7 33441587 1252.9 Склади 
та сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090018 Будівля дизель-
ної станції з 
насосною пере-
качки мазуту, Б 
(насосна пере-
качки мазуту)

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

23,7 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090019 Будівля складу 
з підробним 
відділенням, О, 
О1, О2

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

940,4 33441587 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової про-
мисловості

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090085 Будівля складу 
ПММ, У

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

130,2 33441587 1252.9 Склади 
та сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090022 Будівля спир-
тосховища, М

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

344,5 33441587 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової про-
мисловості

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090023 Будівля конто-
ри, С

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

158,3 33441587 1251.5 Будівлі 
для контор-
ських та адмі-
ністративних 
цілей інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090020 Будівля про-
хідної, К

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

67,2 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090094 Чан для мазу-
ту, Ч

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

218,4 33441587 1252.2 Резер-
вуари та ємнос-
ті інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090095 Чан для мазу-
ту, Х

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

215,8 33441587 1252.2 Резер-
вуари та ємнос-
ті інші

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090006 Будівля кис-
лотного відді-
лення, І

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

32,8 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

090017 Будівля насо-
сної очисних 
споруд, В

Вінницька обл., Кали-
нівський р-н, с. Дружне, 
вул. Промислова (Жов-
тнева), 25 

12,2 33441587 1274.6 Госпо-
дарські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності серія 
САЕ № 015065 від 
12.05.2011

Державна МРЕТС

інФОрМаЦія  
про земельні ділянки

Назва Адреса 
розташування 

Площа зе-
мельної ді-
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 
ділянкою, інформація про об-

тяження

Земель-
на ді-
лянка

Вінницька обл., 
Калинівський р-н, 
с. Дружне

32,8621 0521681803:01:009:0020 Для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія ЯЯ № 020125 
дата видачі 05.09.2012

Земель-
на ді-
лянка

Вінницька обл., 
Калинівський р-н, 
Дружнівська сіль-
ська рада

8,6127 0521681800:02:002:0145 Для розміщення та експлуатації осно-
вних підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості

Державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія ЯЯ № 020093 
дата видачі 24.07.2012
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На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає приватизації, а 
саме: протирадіаційне укриття площею 395,5 кв. м (інв. № 090676), що розташоване у будівлі головного кор-
пусу, А (інв. № 090011).

Інформація про балансоутримувача:
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса 
електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.

2. Інформація про аукціон
сПОсіБ ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: аукціон з умовами.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 22.10.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни 

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта приватизації

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами).

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 19 838 823,21 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 919 411,61 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 919 411,61 грн 

(без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 983 882,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 991 941,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 991 941,16 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 Грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Овечацьке МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту 

етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше 

ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 66 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційного укриття, яке розташоване в 
будівлі головного корпусу А з метою здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту у від-
повідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012.

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, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного вне-
сків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 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 га-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 
до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Калинівський 
р-н, с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 41; Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова 
(Жовтнева), 40; Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 25; Вінницька обл., 
Калинівський р-н, с. Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 39.

ПІБ контактної особи на об’єкті: В.о. керівника (заступник керівника з питань безпеки) Овечацького місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Папакін Сергій Олександрович, тел.+380678728829, 
адреса електронної пошти: ovechatsk@gmail.com

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій об-
ластях, 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: наказ Регіонального від-

ділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 22.09.2020 №1010 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають прива-
тизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-06-000004-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 198 388,23 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 99 194,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

99 194,12 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електро-

нного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний 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 – будівлі колишнього будинку Управління статистики 
літ. А, загальною площею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2 , розташованої за адресою: Вінницька 
обл., м. Бар, вул. Соборна, 32, 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 окреме майно – будівля колишнього будинку 
Управління статистики літ. а,  
загальною площею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2.
Місцезнаходження: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва 
Адреса 

розташування 
Загальна 
площа, м2

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення 
права власності

Форма власності 
та власник

Окреме майно – будівля колишньо-
го будинку Управління статистики 
літ. А, загальною площею 227,4 м2 
з ґанками а, а1, а2

Вінницька обл., 
м. Бар, вул. Со-
борна, 32

227,4 440176505202 Не використо-
вується

Рішення виконкому 
Барської міської ради 
від 02.12.2011 № 575 

Державна. Дер-
жавна служба ста-
тистики України 

Частина приміщень будівлі перебуває в оренді, а саме:
1. Договір від 28.08.2012 № 1219-НМ, орендар – ФОП Дорошкевич С. Ю., орендована площа – 44,6 м2, розмір 

місячної орендної плати – 3053,17 грн, строк дії договору оренди – до 24.08.2020 (проводиться пролонгація).
2. Договір від 13.04.2017 № 1794-НМ, орендар – ФОП Боднар Л. В., орендована площа – 35,0 м2, розмір 

місячної орендної плати – 1199,56 грн, строк дії договору оренди – до 13.04.2021 включно.
Договори оренди зберігають свою чинність згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію 

державного та комунального майна».
Відомості про земельні ділянки:

Назва 
Адреса 

розташу-
вання 

Площа 
земельної 
ділянки, м2

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення зе-
мельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація  про обтяження
Земельна 
ділянка

Вінницька 
обл., м. Бар, 
вул. Собор-
на, 32

514 0520210100:01:055:0098 Для будівництва та обслу-
говування будівель органів 
державної влади та місце-
вого самоврядування

Державна. Технічна документація із землеу-
строю щодо встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі. Охоронна зона навколо (взовж) 
об’єкта енергетичної системи (40 м2)

2. Інформація про аукціон
сПОсіБ ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: аукціон з умовами.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 21.10.2020.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює 

для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – будівлі колишнього будинку Управління статистики літ. А, загальною пло-

щею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2 ( Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32), що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395, здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна – будівлі колишнього будинку Управління статистики літ. А, загальною площею 
227,4 м2 з ґанками а, а1, а2 ( Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32), що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395, повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

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

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 846 174,04 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 423087,02 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

423087,02 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 84617,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 42308,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

42308,70 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
для нового власника окремого майна – будівлі колишнього будинку Управління статистики літ.А, загальною 

площею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2 (Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32), що перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Вінницькій області, чинні договори оренди зберігають свою силу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, від-

критих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потен-
ційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій  

областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення  

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій об-

ластях.
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 га-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні 9.00 до 14.00. E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. Відпо-
відальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального 
відділення ФДМУ по Вінницькій 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 Ре-

гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях від 16.09.2020 № 997.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають прива-

тизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-01-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8461,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4230,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

4230,87 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРО-

ДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електро-

нного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта 
державної власності малої приватизації – окремого майна – будівель виробничих 
приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною площею 718,7 м2, що знаходяться за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49 та обліковуються на балансі Регіонального офіса 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівлі виробничих приміщень 
літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною площею 718,7 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, 

контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: будівлі ви-

робничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною площею 718,7 м2, до складу яких входять дві одноповер-
хові будівлі: «Г-1» площею 369,2 м2, «Е-1» площею 205,8 м2 та двоповерхова будівля «Д-2» площею 143,7 м2, які 
прибудовані одна до одної, всі будівлі цегляні. Балансова вартість об’єкта приватизації – 2000,00 грн. Частина 
будівлі «Д-2» площею 48,7 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 1937 від 08.11.2017 діє до 07.10.2020), 
орендар – ФОП Мовчан Анатолій Іванович, розмір орендної плати за серпень 2020 року – 992,32 грн. Частина 
будівлі «Е-1» площею 49,8 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 1655 від 18.12.2014 діє до 17.10.2020), 
орендар – ФОП Жмурко Анатолій Петрович, розмір орендної плати за серпень 2020 року – 1353,85 грн. Пра-
во власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів 
України, реєстраційний номер 1818259068101, індексний номер витягу 1647554373. Об’єкт приватизації роз-
ташований на земельній ділянці площею 0,3285 га, яка надана в постійне користування Державному агентству 
водних ресурсів України. Цільове призначення: для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водо-
господарськими спорудами і каналами. Кадастровий номер 6810100000:07:004:0143.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 21 жовтня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання 

цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 
за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40  
у Хмельницькому.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 2000,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 200,00 грн.
стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 1000,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн.
стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
1000,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, 
м. Вінниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432)  
67-26-08.

час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, 
тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час 
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Регіонального офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Шишковський Артур Євгенович, тел. (0382) 79-57-98. Час роботи 
у робочі дні з 9.00 до 18.00.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 

зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регі-

ональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону; 
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельниць-
кій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-11-12-000009-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 20,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 10,00 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить  99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими  
адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлових будівель загальною площею 1156 м2 
(будівля складу А-1, туалет Б, ємкості В), що знаходяться 
за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 
р-н, Нігинська сільська рада та обліковуються на балансі 
Управління з питань цивільного захисту населення 
Хмельницької обласної державної адміністрації,  
код за ЄДРПОУ 14372969

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h   нежитлові будівлі 
загальною площею 1156 м2 (будівля складу а-1,  
туалет Б, ємкості В).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 

р-н, Нігинська сільська рада.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту населення 

Хмельницької обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 14372969, 
контактні дані: тел. (0382) 76-47-00.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: нежитлові будівлі загальною площею 1156 м2 
(будівля складу А-1, туалет Б, ємкості В), будівля складу: фундамент бе-
тонний, стіни цегляні та залізобетонні панелі, покрівля рулонна, пере-
криття залізобетонне, підлога цементна, наявна; туалет Б: фундамент 
камінний, стіни цегляні, покрівля азбофанерна, перекриття дерев’яне, 
підлога цементна. Право власності на об’єкт зареєстровано за Хмель-
ницькою обласною державною адміністрацією, код за ЄДРПОУ 22985083, 

реєстраційний номер 1972243768224, номер запису про право власності 
34355197 від 26.11.2019. Об’єкт розташований на земельній ділянці пло-
щею 0,4953 га, кадастровий номер 6822485400:04:007:0179, цільове при-
значення земельної ділянки – для обслуговування складу майна цивільної 
оборони (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку). 
Балансова вартість – 42 540,00 грн станом на 31.12.2019.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
сПОсіБ ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: аукціон без умов.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 21 жовтня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється 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 електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об`єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 
42 540,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 4 254,00 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 21 270,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 127,00 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21270,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 2 127,00 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, 
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432)  
65-26-08.

час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, 
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. 
Час роботи з пн.– чт. з 8.00 до 17.15, у пт. – з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Управління з питань цивільного захисту населен-
ня Хмельницької обласної державної адміністрації, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шевчук Олена Анатоліївна, 
тел. (0382) 65-58-37. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 

зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті

на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти 
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом 
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-08-13-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

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

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 425,40 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 212,70 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими  
адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною 
площею 751,2 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та 
обліковується на балансі Регіонального офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля ремонтної 
майстерні літ. «Г-1» загальною площею 751,2 м2  
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 

якій розташований об’єкт: будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» за-
гальною площею 751,2 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на ба-
лансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за 
ЄДРПОУ 05446893 – одноповерхова цегляна будівля, перекрита з/бетон-
ними плитами, електрифікована. Право власності на нерухоме майно за-
реєстроване за державою в особі Державного агенства водних ресурсів 
України 19.04.2019, номер запису про право власності 31329111, реє-
страційний номер об’єкта нерухомого майна 18184168108. Під об’єктом 
окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земель-
ній ділянці кадастровий номер 6810800000:01:004:0013, площею 1,1387 
га. Цільове призначення земельної ділянки – для експлуатації та догляду 
за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами. 
Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за 
Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів (правонаступ-
ник Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області), (витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 10.03.2016 № 54859192). Даний об’єкт пере-
буває в оренді (договір оренди №1707 від 27.07.2015, діє до 26.05.2021), 
орендар – ФОП Камінський Сергій Миколайович, розмір орендної плати 
за серпень місяць 2020 року – 6262,27 грн.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
сПОсіБ ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: аукціон без умов.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 21 жовтня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється 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 електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об`єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 
500,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 50,00 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 250,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом по-

крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: 250,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, 
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432)  
65-26-08.

час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, 
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. 
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Регіонального офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Шишковський Артур Євгенович, тел. (0382) 79-57-98. Час роботи 
у робочі дні з 9.00 до 18.00.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 

зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті

на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти 
робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом 
п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –



5відомості
приватизації

№ 45 (1325) 23 вересня 2020 року

Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 
playment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-11-12-000013-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

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

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 5,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 2,50 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить  99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчи-
ка, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими  
адміністратор уклав відповідний договір.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – будівлі машинного 
відділення (разом зі складовою частиною об’єкта 
нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», 
код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за адресою: 
17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна, 
(вул. Ватутіна) 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля машинного 
відділення (разом зі складовою частиною об’єкта 
нерухомого майна – технологічною каналізацією), 
що не увійшла до статутного капіталу ВаТ 
«чернігівнафтопродукт», код за єДрПОУ 03362710.
Місцезнаходження: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Ко-

мунальна, (вул. Ватутіна) 2.
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно).
Будівля машинного відділення площею 62 м2. Первісне призначен-

ня – насосна станція.
Одноповерхова будівля, стіни з керамічної цегли, зовні – з вапняним 

фарбуванням. Перекриття – залізобетонні блоки, покрівля – руберойд. 
Перегородки – цегляні, поштукатурені. Цегляний фундамент, цемент-
на підлога. Двері дерев’яні, дощаті, масляне фарбування, віконні блоки 
дерев’яні, скління – часткове.

Інженерні мережі (електропостачання): не функціонують, відключені 
від джерел постачання.

Складовою частиною об’єкта нерухомого майна є технологічна ка-
налізація.

До складу технологічної каналізації входять: приямки земляні, труби 
металеві та колодязь залізобетонний для резервуарних парків розміром 
1,2 м х1,8 м. За первісним призначенням – це система трубопроводів для 
зливу нафтопродуктів з залізничних цистерн. Частина труб, які розташо-
вані на поверхні, відсутня.

Згідно з даними технічних паспортів на будівлю та технологічну кана-
лізацію ступінь зносу становить 60 %.

Об’єкт розташований на закритій території колишньої нафтобази ВАТ 
«Чернігівнафтопродукт», на околичній частині селища, на виїзді з селища 
в напрямі м. Бахмач. Відстань до центра селища – 2,0 км, до залізничної 
станції – 1,0 км.

Протягом останніх років не використовується.

Назва Адреса роз-
ташування 

Загальна 
площа, 

м2

Реєстраційний 
номер

Функціональ-
не викорис-

тання

Підстава 
виникнення 
права влас-

ності

Форма 
власності 
та влас-

ник
Будівля 
машин-
ного від-
ділення

17200, Черні-
гівська обл., 
смт Талала-
ївка,  
вул. Комуналь-
на, (вул. Вату-
тіна) 2

62 1504000474253 Протягом 
останніх років 
не викорис-
товується

Відомості 
з Єдиного 
реєстру 
об’єктів дер-
жавної влас-
ності щодо 
державного 
майна, серія 
та номер: 
10-15-3458, 
виданий 
21.02.2018

Державна 
в особі 
Фонду 
державно-
го майна 
України

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом при-
ватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта мож-

на ознайомитись на сайтах: http://www.privatization.gov.ua, http://www.
vdr.spfu.gov.ua.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 жовтня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – будівлі машинного відді-
лення (разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна – техно-
логічною каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черні-
гівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за адресою: 
17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна, (вул. Ватутіна) 
2, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – будівлі машинного відділення 
(разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною 
каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафто-
продукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за адресою: 17200, 
Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2, по-
винен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 85 274,63 грн (вісімдесят п’ять тисяч двісті сім-

десят чотири гривні 63 коп.) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків – 42 637,32 грн 

(сорок дві тисячі шістсот тридцять сім гривень 32 коп.) (без урахування 
ПДВ);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 42 637,32 грн (сорок дві тисячі шістсот 
тридцять сім гривень 32 коп.) (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 527,46 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків – 4 263,73 грн 

(без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 263,73 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець об’єкта малої приватизації – будівлі машинного відділення 

(разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною 
каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафто-
продукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за адресою: 17200, 
Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2, 
зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

компенсацію Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, 
витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5500,00 грн (п’ять тисяч 
п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172034315000300
0140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визна-
ченого періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту перехо-
ду 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 та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0462) 676-302, е-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект 

Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302.
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у 

п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, 

e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 10.09.2020 № 13/502.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-08-000025-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків – аукціон за мето-

дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону (1 % від стартової ціни об’єкта приватизації) для:
аукціону з умовами – 852,75 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків – 426,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 426,38 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – нежитлових приміщень № 1-12 
(приміщення їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною 
площею 181,4 м2 за адресою: Харківська обл.,  
Куп’янський р-н, с/рада Курилівська

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлові 
приміщення № 1-12 (приміщення їдальні з обладнанням)  
в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Кури-

лівська.
Найменування балансоутримувача: відсутній.

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

Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення № 1-12 (приміщення 
їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 розташовані 
на другому поверсі виробничої будівлі. Стіни цегляні, перекриття – залізо-
бетонні плити, покрівля – руберойд. Стан об’єкта – незадовільний, пере-
буває в занедбаному стані (частково відсутні прилади системи опалення 
та електропостачання, сліди замочування зовнішніх стін, відшарування 
штукатурного слою, часткове руйнування стелі, тріщини стін, віконні та 
дверні замощення мають сліди ураження гнилизною, сліди руйнування 
сходів). Обладнання їдальні (шафи холодильні – 2 од.; електросковорода; 
плита електрична; електронагрівач; холодильник «Апшерон») застарілих 
модифікацій, тривалий час не використовується, зберігається в неопа-
лювальному приміщенні, розукомплектоване, частково зруйноване, стан 
поганий. Об’єкт розташований за межами населеного пункту, в промис-
ловій зоні, на огородженій території.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт не-
рухомості зареєстровано за державою Україна в особі Фонду державного 
майна України – Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 20.02.2017, реєстраційний но-
мер об’єкта нерухомого майна 1177748563237.

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

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 жовтня 2020 року. 
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).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 23260,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11630,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 11630,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2326,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1163,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1163,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призна-

чення – нежитлових приміщень № 1-12 (приміщення їдальні з обладнан-
ням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с/рада Курилівська;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – нежитлових приміщень № 1-12 (приміщення 
їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Курилівська, у розмірі 4000,00 
грн (чотири тисячі гривень 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський 
р-н, с/рада Курилівська.
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прийнято рішення про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
17.09.2020 № 12/01-262-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровськавто-
транссервіс» (код за ЄДРПОУ 30324911), який розташований за адресою: 
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23.

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
17.09.2020 № 12/01-261-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «Смоли» (код за ЄДРПОУ 
30168850), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кам’янське, просп. Аношкіна, 179.

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Вінницькій та Хмельницькій областях від 22.09.2020 №1008 вне-
сено зміни до наказу Регіонального відділення від 25.08.2020 №924 «Про 
прийняття рішення про приватизацію окремого майна – Овечацького міс-
ця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме: 
назву об’єкта викласти у такій редакції: «окреме майно Овечацького міс-
ця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(090028) Артсвердловина, 2; (090027) Артсвердловина, 1; (090011) Бу-
дівля головного корпусу, А (заг.пл. 2984,00 кв.м.); (090035) Будівля го-
ловного корпусу, А3 (заг.пл. 421,9 кв.м); (090007) Будівля дизельної стан-
ції з насосною перекачки мазуту, Б (заг.пл. 61,2 кв.м); (090016) Будівля 
гаража з матеріальним складом, Г (заг.пл. 485,7 кв.м); (090010) Будівля 
гаража з матеріальним складом, Г1 (заг.пл. 103,1 кв.м); (090003) Будівля 
гаража, Г2 (заг. пл. 47,8 кв.м); (090015) Будівля матеріального складу, Д 
(заг.пл. 651,6 кв.м); (090014) Будівля котельні, Ж (заг.пл. 600,8 кв.м); 
(090013) Прибудова, Ж1; (090004) Будівля адмінбудинку,3 (заг. пл. 482,3 
кв.м); (090020) Будівля прохідної, К (заг. пл. 67,2 кв.м); (090008) Будівля 
вагової, Л (заг. пл. 34,8 кв.м); (090022) Будівля спиртосховища, М (заг.
пл. 344,5 кв.м); (090044) Будівля градирні з насосною станцією оборот-
ного водопостачання, Н (заг.пл. 41,7 кв.м); (090019) Будівля складу з під-
робним відділенням, О, О1, О2 (заг. пл. 940,4 кв.м); (090012) Будівля 
зерноскладу, П (заг. пл. 1549,9 кв.м); (090023) Будівля контори, С (заг. 
пл. 158,3 кв.м); (090085) Будівля складу ПММ, У (заг. пл. 130,2 кв.м); 
(090002) Будівля автогаража, Щ (заг. пл. 419,3 кв.м); (090064) Огорожа,1; 
(090031) Бесідка для криниці; (090032) Басейн, З; (090090) Туалет, Є; 
(090024) Туалет, Ю; (090029) Чан для зливу барди, Ш (заг.пл. 140,5 кв.м); 
(090095) Чан для мазуту, Х (заг. пл. 215,8 кв.м); (090094) Чан для мазуту, 
Ч (заг. пл. 218,4 кв.м); (090005) Будівля трансформаторної підстанції, И 
(заг. пл. 48,7 кв.м); (090006) Будівля кислотного відділення, І (заг. пл. 32,8 
кв.м); (090033) Піднавіс для зберігання солі, Ї (заг. пл. 17 кв.м); (090104) 
Паропровід в підвал; (090059) Криниця; (090018) Будівля дизельної стан-
ції з насосною перекачки мазуту, Б (насосна перекачки мазуту) (заг. пл. 
23,7 кв.м); (090086) Навіс, Ф; (090009) Будівля водонасосної станції, А 
(заг. пл. 42,7 кв.м); (090093) Чан для мазуту 15,59 куб. м; (090021) Склад 
зрідженого газу; (090025) Автомагістраль; (090026) Алея біля криниці; 
(090030) Бесідка (місце для куріння); (090034) Варочний апарат безпере-
бійної дії; (090036) Відстійник очисних споруд; (090037) Ворота біля зер-
носкладу 1; (090038) Ворота біля зерноскладу 2; (090039) Ворота біля 
ЗТП 331; (090040) Ворота біля ПММ; (090041) Ворота біля прохідної; 
(090042) Ворота в тер. з-ду біля матеріального складу №2; (090043) Во-

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. 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 забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 11.09.2020 № 01771.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000052-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 232,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 116,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 116,30 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлових приміщень № 13-20 в літ. «Г» загальною площею 
185,3 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н,  
с/рада Курилівська

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлові 
приміщення №13-20 в літ. «Г» загальною площею 185,3 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Кури-

лівська.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» за-

гальною площею 185,3 м2 розташовані на другому поверсі виробничої 
будівлі. Стіни – цегла; перекриття – залізобетон; покрівля – руберойд; 
інженерне обладнання – системи електропостачання, опалення, водо-
провід, каналізація, потребує ремонту або заміни. Об’єкт не експлуату-
ється, перебуває у незадовільному стані. Розташований у виробничій зоні 
за межами населеного пункту.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт заре-
єстровано за державою Україна в особі Фонду державного майна України, 
що підтверджено Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно про реєстрацію права власності від 20.02.2017, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1177118963237.

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

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-

вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 жовтня 2020 року. 
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).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного 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 електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 36931,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18465,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 18465,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 3693,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1846,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1846,55 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремо-
го майна – нежитлових приміщень № 13-20 в літ. «Г» загальною площею 
185,3 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Курилівська, 
у розмірі 2400,00 грн (дві тисячі чотириста гривень 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Кури-
лівська.

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. 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 забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 11.09.2020 № 01770.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000050-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 369,31 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 184,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 184,66 грн.

рота в тер. з-ду біля теслярської майстерні; (090045) Димоход котельні; 
(090047) Ємність для резервної води №1 др.бродил.відд.; (090048) Єм-
ність для резервної води №2 др.бродил.відд.; (090049) Ємність для фер-
ментів №1; (090050) Ємність для ферментів №2; (090051) Ємність для 
ферментів №3; (090052) Ємність для ферментів №4; (090053) Ємність 
забору гарячої води; (090054) Ємність забору гарячої води; (090055) Єм-
ність холодної води; (090056) Каналізаційна система очисних споруд 2; 
(090057) Катодна станція; (090058) Кислородна будка; (090060) Огорожа 
із залізоб. плит в терит. заводу 254 п.м; (090061) Огорожа в території за-
воду; (090062) Огорожа з декор. оздоб. біля прохідної 36 п.м; (090063) 
Огорожа з ракушника біля складу ПММ 56 п.м; (090065) Огорожа камін. 
біля зерноск. з підр.від.-54 п.м; (090066) Огорожа камінна біля 
спиртосховища-98 п.м; (090067) Огорожа камінна з декоративним оздо-
бленням прохідна; (090068) Огорожа перед гол. корпусом 242 м.п; 
(090069) Пересувна бочка для води; (090070) Під’їздна дорога та площад-
ка біля видачі барди 3304 кв; (090071) Плотина земляна 120 м; (090072) 
Плотина земляна 150 м; (090073) Площ. і доріжка біля павільйона-складу 
298 кв.м; (090074) Площадка біля адмінбудинку 510 кв.м; (090075) Пло-
щадка біля центрального входу 2460 кв.м; (090076) Площадка для стоян-
ки авто; (090077) Пожежна ємність у-71 174 м; (090078) Резервуар №1; 
(090079) Резервуар №2; (090080) Резервуар №3; (090081) Резервуар №4 
(ЕАФ); (090082) Резервуар №5; (090083) Резервуар для зберігання спир-
топродуктів; (090084) Резервуар ПММ 06; (090087) Територія заводу 1040 
кв.м; (090088) Тротуарна площадка біля прохідної; (090089) Туалет № 3 
біля адмінбудинку; (090091) Фундамент для забору по вул. Жовтневій; 
(090092) Чан для зливу барди; (090096) Чан для ПММ 1 (бензин); (090097) 
Чан для ПММ 2 (бензин); (090098) Чан для ПММ 3 (бензин); (090099) Ка-
бель АВВГ 3х185+1х95 підробне відділення; (090100) Клапан 25-У D80; 
(090101) Комунікації в варочному відділенні; (090102) Конденсатопро-
від170 п.м 60,3х3від апар. в котельню; (090103) Паропровід в котельні; 
(090105) Передаточна ємність 40 куб.м; (090106) Повітряна силова лінія; 
(090107) Труба конденсата 95 м нерж. апар-котел; (090108) Трубопровід 
барди(в.т.ч.нерж.труб-d76-60м.п.); (090109) Трубопровід води до ректи-
фікації; (090110) Трубопровід нержавіючий подачі бражки з чанів д. 100; 
(090111) Трубопровід очисних споруд; (090112) Трубопровід рециркуля-
ції бражки; (090113) Трубопровід спирту; (090114) Автомат 3-фазний 200 
А(1); (090115) Автомат 3-фазний 200 А(2); (090116) Автомат 3-фазний 400 
А; (090117) Автомат 3-фазний 630 А(1); (090118) Автомат шкафний 
3-фазний 400-А; (090119) Автомат.перем. напр. (АВР); (090121) Автома-
тика регулір.плотності замісу; (090122) Автоматичний регулятор; (090123) 
Автопідйомник ГУАР-15; (090124) Апарат для мех-ферментної обробки 
(нижній оцукрювач); (090125) Бардорегулятор(н); (090126) Батарейний 
циклон з шлюзовим затвором; (090127) Бетономішалка (2); (090128) Блок 
безперебійного живлення (2014); (090129) Бражна колона (22 тарілки); 
(090130) Бродильний чан (10); (090131) Бродильний чан з мішалкою (1); 
(090132) Бродильний чан з мішалкою (2); (090133) Бродильний чан з мі-
шалкою (3); (090134) Бродильний чан з мішалкою (4); (090135) Бродиль-
ний чан з мішалкою (5); (090136) Бродильний чан з мішалкою (6); (090137) 
Бродильний чан з мішалкою (7); (090138) Бродильний чан з мішалкою (8); 
(090139) Бродильний чан з мішалкою (9); (090140) Бункер верхній 15.5 
куб.м; (090141) Бункер для зерна; (090142) Бункер для зерна 15 куб.м; 
(090143) Бункер для зерна 16 куб.м.; (090144) Ваги 30 т; (090145) Ваги 
(1); (090146) Вакуум.оцукрювач 6,4 куб.м з ел.дв.7,5\3000; (090147) Вен-
тилятор В-06-300 (1); (090148) Вентилятор ВНД №1 з ел. дв. 3 квт б/у 
(090149) Вентилятор ВНД №2 з ел. дв. 3 квт б/у; (090150) Вентилятор ВНД 
№3 з ел. дв. 3 квт б/у; (090151) Вентилятор В-06-300-5А; (090152) Вен-
тилятор В-06-300 (2); (090153) Вентилятор В-06-300 (3); (090154) Венти-
лятор В-06-300 (4); (090155) Вентилятор В-06-300 (5); (090156) Вентиля-
тор В-06-300 (6); (090157) Вентилятор В-06-300 (7); (090158) Вентилятор 
високого тиску №10; (090159) Вентилятор ВЦН-70; (090160) Верхня га-
лерея (склад №1); (090161) Видержувач маси 15 куб.м; (090162) Випарна 
камера пара (090163) Випромінювач зварювальний ВД-306 С; (090164) 
Випрям.звар. ВС-300 Б; (090165) Водовідокрімлювач; (090166) Водона-
грів. ємк. 2 куб.м; (090167) Вузол приводу чанка замісу (090168) Газоана-
лізатор; (090169) Гориз.фрезерний станок з ел.дв. 5 кВт; (090170) Датчик 
різниці тиску Метран- 100ДД 1440-02; (090171) Датчик тиску газу РС-28; 
(090172) Деаратор Д-25 (котельна); (090173) Деревообробний станок з 
ел.дв. 10 кВт; (090174) Дефлегматор бражної колони F-40 кв.м; (090175) 

Дефлегматор до ректифік.колони F-44; (090176) Дефлегматор ЕК F=31 
кв.м мідь; (090177) Дефлегматор епюрац.колони №1-F40 кв.м; (090178) 
Дефлегматор ректиф. колони F-44; (090179) Дефлегматор ректифікацій-
ноі колони №3; (090180) Дефлегматор РК F-40 кв.м н/ж; (090181) Димо-
сос; (090182) Димосос ДН 10 лів.225-1 з ел.двиг.; (090183) Димосос ДН-8; 
(090184) Добова ємність для зерна 74,348 куб.м.(Наружна); (090185) 
Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (1); (090186) Дріжджанка 16 куб.м. з 
мішалкою (2); (090187) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (3); (090188) 
Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (4); (090189) Дріжджанка 16 куб.м. з 
мішалкою (5); (090190) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (6); (090191) 
Дробилка ДДМ-5(1); (090192) Дробилка ДДМ-5(2); (090193) Дробілка 
ДДМ-5 (1) б/у; (090194) Дробілка-Д3-3-02(б/у); (090195) Дутьєвий вен-
тилятор; (090196) Економайзер ЕБІ-300 до ДКВР 10/13; (090197) 
Економайзер-ЕБІ-300 до ДКВР 16/13; (090199) Електрична таль; (090200) 
Електродвигун 5,5 /1500 АНММ112М4; (090201) Електродвигун 55 
кВт/1500 б/у; (090203) Електрощит розподільний ЩО-59(1); (090204) 
Електрощит розподільний ЩО-59(2); (090205) Електрощит розподільний 
ЩО-59(3); (090206) Електрощит розподільний ЩО-59(4); (090207) Елек-
трощитова; (090208) Епюраційна колона (42 тарілки); (090209) Ємність 
барди №1; (090210) Ємність барди №2; (090211) Ємність води 15 куб.м 
№1; (090212) Ємність води 15 куб.м №2; (090213) Ємність конденсату; 
(090214) Ємність маси №1 (ГДФО №1) б/у; (090215) Ємність маси №1 
(ГДФО №2) б/у; (090216) Заборний приямок; (090217) Заточний станок 
№1 б/у; (090218) Заточний станок №2 б/у; (090219) Заточний станок №3 
б/у; (090220) Збірник гарячоі води; (090221) Збірник конденсату; (090222) 
Збірник промивноі води; (090223) Збірник сивушного масла (1); (090224) 
Збірник сивушного масла (2); (090225) Збірник холодноі води; (090227) 
Індукційний витратомір (1); (090228) Інжектор барди (1); (090229) Кавіта-
тор з ел.двиг.37 квт (1); (090230) Кавітатор з ел.двиг. 37 квт (2); (090231) 
Кавітатор з ел.двиг. 37 квт (3); (090232) Кип'ятильник епюраційноі колони 
№1; (090233) Кип'ятильник епюраційноі колони №2; (090234) Кип'ятильник 
ректифіційноі колони; (090235) Клапан ESPA ДУ-50 з ел.приводом; 
(090236) Клапан ДУ-80; (090237) Колонка конценр.; (090238) Компрес. 
устан.СО-243; (090239) Компресор 4ВУ 15/9 кв.м; (090240) Компресор 
вуглекислоти; (090241) Компресор ЦКС 5-25; (090242) Компрессор; 
(090243) Компресор-25; (090244) Комунікація підведення води з артсква-
жини на дробівку; (090245) Конвеєр галереї(склад №1); (090246) 
Конден.F-20 кв.м підігріву або охол. Рідини; (090247) Конденс. F-10 кв.м 
підігріву або охолод.рідини; (090248) Конденс.устан. з автом. регулір.; 
(090249) Конденсат. ректифікаційноі колони; (090250) Конденсат. концен. 
кол.; (090251) Конденсатовідводчик діаметр 30; (090252) Конденсатовід-
водчик діаметр 40; (090253) Конденсатовідводчик діаметр 50; (090254) 
Конденсатор; (090255) Конденсатор (1); (090256) Конденсатор (2); 
(090257) Котел емальовнийі-1; (090258) Котел емальовнийі-2; (090259) 
Котел КСТ-16; (090260) КШП-5 (б/у); (090261) Лінейна панель ЩО-70-3; 
(090262) Магнітний сепаратор; (090263) Мазутний насос (1); (090264) 
Мазутний насос (2); (090265) Мазутний насос (3); (090266) Масляний ви-
микач №1; (090267) Масляний вимикач №2; (090268) МІК-51-01-03 (1); 
(090269) МІК-51-01-03 (2); (090270) МІК-51-01-03 (3); (090271) Мікро-
процес.регул. МІК-51-01-03; (090272) Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8 
(1); (090273) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15; (090274) Мішалка 
з ел. двиг.5,5 квт на апарат ГДФО №1 б/у; (090275) Мішалка з ел. двиг.5,5 
квт на апарат ГДФО №2 б/у; (090276) Молоткова дробилка ДДМ-5; 
(090277) Мотор-редуктор з мішалкою 13 квт; (090278) Навантажувач КШП-
5(1); (090279) Навантажувач КШП-5(2); (090280) Навантажувач КШП-6; 
(090281) Напірна ємкість пром.в.; (090282) Напірний збірний конден.; 
(090283) Насос EVM |18 12 F5 |1.1 IES; (090284) Насос WILO з бай пасом; 
(090285) Насос АНВ 12,5 №1; (090286) Насос ЗМА -40-20/5,5; (090287) 
Насос СГФ25/120К з ел.двиг 15/-відстійник очисних споруд; (090288) На-
сос - грязевик з ел.двиг.2,2 квт /інвентир.2009р/; (090289) Насос -грязе-
вик насосної перекачки мазута; (090290) Насос -дисмембратор №1; 
(090291) Насос -дисмембратор №2; (090292) Насос 100-65-20; (090293) 
Насос 16-160; (090294) Насос 20/24 ЯСЦА; (090295) Насос 3 М 40-200/5,5 
викачки барди №2; (090296) Насос 3М/А 40-200/7,5; (090297) Насос 86/66; 
(090298) Насос DWO-200M; (090299) Насос DWO-40 чанок замісу; (090301) 
Насос вакуумний ВВН 6/0,4 з електродвигуном 15кВт/1500 об.; (090302) 
Насос ВВН-12; (090303) Насос ВВН-6; (090304) Насос ВД К-2175 ТЗ 
(2014); (090305) Насос ВДК 175 Т (апаратне відділення); (090306) Насос 
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викачки маси №1 3М -40 200 \5,5; (090307) Насос викачки маси №2 DWO-
400; (090308) Насос ВМ-65-200/18,5; (090309) Насос ВМ-65-200/22; 
(090310) Насос ВМ-65-200/32; (090311) Насос води ЦВК 1,1 квт 3000 об/
хв (викачки сивушного масла); (090312) Насос глибинний ЦВ-16-140; 
(090313) Насос глибинний ЦВ-16-140(2013); (090314) Насос ДWO-400-1 
(молочний); (090315) Насос для спирту КМ 65-50-160 з електродвигуном 
5,5 кВт/3000 об.; (090316) Насос ЕМ - 40-200/5,5; (090318) Насос ЕМ-40-
200/5,5 (ГДФО); (090319) Насос живлення котла АиНС-М38-198; (090320) 
Насос ЗАМ 200/5,5; (090321) Насос зерна з ел.двиг.13 кв 3000 об/хв б/у 
№1; (090322) Насос ЗМ 40-200/5,5; (090323) Насос ЗМ-40-200/5,5; 
(090324) Насос ЗМ-40-200/5,5(1); (090325) Насос ЗМ-40-200/5,5(2); 
(090326) Насос ЗМА-40-200/7,5; (090327) Насос ЗМА-40-200/7,5 викач-
ки з ГДФО; (090329) Насос маси №1 з ел.двиг.7,5х3000 б/у; (090330) На-
сос маси з ел. дв.5,5х1500 б/у (передаточне); (090331) Насос маси ЗМА-
40-200/5,5 квт; (090332) Насос НМШ-5/25-4/25; (090333) Насос ПДВ 16/20 
В; (090334) Насос плунжерний 11гр. з ел.дв. 10 кВт(1); (090335) Насос 
плунжерний 11гр. з ел.дв. 10 кВт(2); (090337) Насос РПА з Ел.дв. 30х1500 
б/у; (090338) Насос солі з елект.5,5 квт х1500 об/хв.; (090339) Насос трьох-
плунжерний «Нагема» з ел.дв. 10 кВт; (090340) Насос Х50-32-125 5,5 
квт/3000 об/хв.; (090341) Насос ЦВК з ел.двиг.13 квт 1500 об/хв (барди 
№2); (090342) Насос-мішалка №13М-40 200\5,5(передаточне); (090343) 
Насос-мішалка №2 3 ВМ-65200(передаточне); (090344) Насос-мішалка 
з ел.двиг.4,0х3000 б/у; (090345) Норія; (090346) Норія НЦГ 2х20; (090347) 
Норія НЦГ 50(2); (090348) Норія (склад№1); (090349) Оцукрювач; (090350) 
Пакувальник для зберігання зерна R-9; (090351) Пальник МДП-400 до 
ДКВР 10/13 №1; (090352) ПальникМДП-400 до ДКВР 10/13 №2; (090353) 
Паровий котел ДКВР 10/13; (090354) Паровий котел ДКВР 16/13; (090355) 
Перетворювач змінного струму (1); (090356) Перетворювач змінного стру-
му (2); (090357) Перетворювач тиску ПД100-ДИ-1,6-111-1,01,6МП /Кл 1,0 
ОВЕН; (090358) Підвіска ротора №1; (090359) Підвіска ротора №2; 
(090360) Підвіска ротора №3; (090361) Підігрів підсуш. Шару; (090362) 
Підігрівач бражки; (090363) Підігрівач конденсату; (090364) Підігрівач ма-
зута; (090365) Підігрівач мазуту МП 25/6(1); (090366) Підігрівач(1); 
(090367) Підігрівач(2);  (090368) Піновловлювач(1); (090369) 
Піновловлювач(2); (090370) Пневматичний молот; (090371) Пневмоелек-
троперетворювач ПЕП (1); (090372) Пневмоелектроперетворювач ПЕП 
(2); (090373) Пускач ПМА; (090376) Пусковий комплекс автоматиз схеми.
низьк.темп.розв.; (090378) Регулятор РДУК-100; (090379) Регулятор МІК 
51-1(1); (090380) Ректифікаційна колона (74 тарілки); (090381) Ресівер 
повітря №1; (090382) Ресівер повітря №2; (090383) Ресівер повітря №3; 
(090384) Ресівер повітря №4; (090385) Ресівер повітря №5; (090386) Ре-
сівер очистки повітря №1; (090387) Ресівер очистки повітря №2; (090388) 
озп.пункт (електрощит) ПР; (090389) Ротаметр РП-16 ЖУЗ; (090390) 
Рубильник-400А з розподільчим пунктом; (090391) Свердлувальний ста-
нок; (090392) Свердлувальний станок TVV 230v 450 ват; (090393) Свер-
лильний станок горизонтальний; (090394) Сепаратор бражки №1; (090395) 
Сепаратор бражки №2; (090396) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (090397) 
Сепаратор магнітний БМП; (090398) Сепаратор непр.продуву котлів; 
(090399) Сигналізатор СТВ (1); (090400) Сигналізатор СТВ (2); (090401) 
Сигналізатор СТВ (3); (090402) Сигналізатор СТВ (4); (090403) Сигналі-
затор СТВ (5); (090404) Сигналізатор СТВ (1); (090405) Сигналізатор СТВ 
(2); (090406) Сигналізатор СТВ (3); (090407) Сигналізатор СТВ (6); (090408) 
Сигналізатор СТВ (7); (090409) Система підігріву бражноі колони; (090410) 
Спиртоловушка; (090411) Спиртоловушка епюраційноі колони; (090412) 
Спиртоловушка конц. Колони; (090413) Спиртоловушка нова; (090414) 
Спиртоловушка; (090415) Стабілізатор витрат зерна СРЗ-5; (090416) Ста-
нок циркулярний; (090417) Таль 1 тона; (090418) Таль 3 тони; (090419) 
Таль 3Т/3М важільна ланцюгова (стаціонарна); (090420) Таль 5 тон; 
(090421) Теплообмінник конц. кол.; (090422) Теплообмінник типу «труба 
в трубі»(1); (090423) Теплообмінник типу «труба в трубі»(2); (090424) Те-
плообмінник типу «труба в трубі»(3); (090425) Теплообмінник(1) спірал.; 
(090426) Токарний станок 1К-62 з ел.дв. 10 кВт; (090427) Токарний 
станок(1); (090428) Токарний станок (2); (090429) Транспортна галерея 
(склад№1); (090430) Трансформатор сил 630 кВа; (090431) Трансформа-
тор силовий 630 кВа; (090432) Трасформатор напруги НОМ-10(1); 
(090433) Трасформатор напруги НОМ-10(2); (090434) фільтр грубої очист-
ки №1; (090435) фільтр грубої очистки №2; (090436) Фільтр мазуту тонкої 

очистки(1); (090437) Фільтр мазуту тонкої очистки (2); (090438) Фільтр 
механ.ХВО (1); (090439) Фільтр механ.ХВО (2); (090440) Фільтр натрій-
катіоновий (1); (090441) Фільтр натрій-катіоновий (2); (090442) Фільтр 
натрій-катіоновий (3); (090443) Фільтр натрій-катіоновий (4); (090444) 
Холодил.сив.масла F-13 кв.м; (090445) Холодильник спирту; (090446) Чан 
для ЕАФ 1000 дал.; (090447) Чан для спирту 3200 дал.(1); (090448) Чан 
для спирту 3200 дал.(2); (090449) Чан для спирту 350 дал.; (090450) Чан 
для спирту 650 дал.; (090451) Чан для спирту 807 дал.; (090452) Чан для 
спирту 950 дал.; (090453) Чан замісу 3 куб. (передаточне); (090454) Чанок 
для замісу №3 з мішалкою 5 куб.м; (090455) Чанок замісу ел.дв.3квт 
1500об\хв б/у; (090456) Чанок замісу передаточний; (090457) Шкафний 
автомат 400 А; (090458) Щит; (090459) Щит контрольний; (090460) Щит 
автоматики; (090461) Щит розподільний СП-7(1); (090462) Щит розпо-
дільний СП-7(2); (090463) Ячейка розподільна КСО-366(1); (090464) Ячей-
ка розподільна КСО-366(2); (090465) Ячейка розподільна КСО-366(3); 
(090466) Ячейка розподільна КСО-366(4); (090467) Автоматизація і 
комп,ютиризація котельні; (090470) Багатофункц.копіров.апарат MFP 
М-1005; (090471) Блок живлення UPS ( lдо комп.1) ustek PowerMust 1000 
NET Guard; (090472) Блок живлення UPS 1000va; (090474) Витратомір 
конденсата ИРЖ -3,2; (090475) Жорсткий диск 80 Gb 7200 UDMA\100; 
(090476) Комп,ютер АМД А4-4020/Х2/4 Gb|500Gb|АТХ 400W| без ПЗ; 
(090477) Комп.ютер Іntel G-530 ASUSP 8H61-1; (090480) Комп’ютер AMD 
A4-4020/X2/4Gb/500Gb/ATX400W/без ПЗ; (090483) Комп’ютер CELERON 
Д 2,5/мв(1); (090484) Комп’ютер CELERON Д 2,5/мв(3); (090486) 
Комп’ютер Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb (5); (090487) Комп’ютер 
Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb(6); (090488) Комп’ютер Intel 
G1620|4096|500Gb\ DWD (2014)1; (090489) Комп’ютер Intel G1620 
|4096|500Gb\DWD(2014)2; (090490) Комп’ютер INTEl G-550/4096MB/500 
G b / D V D -  R W / K e u b ;  ( 0 9 0 4 9 1 )  К о м п ’ ю т е р  P 4 - 1 , 5 G H c /
Samsung15”/256MB/80Gb/CD-RW; (090492) Комп’ютер PENTIUM; 
(090493) Комп’ютер PhenomlI 545|Geforse GT240 Gb|4056 DDR2|1Tb; 
(090498) Модем GSM interion MC 52 IT; (090499) Монітор (до ком 1) “19 
LC HannsG HW 191 DR 1440; (090500) Монітор (до ком 2) “19 LC HannsG 
HW 191 DR 1440; (090501) Монітор 17 LCD; (090502) Монітор 22” LG W2253-
PF; (090503) Монітор АОС 2216 S 22; (090504) Ноутбук “Версія з ВДТ-122 
(блютузом); (090505) Обчислювач газу “Універсал-2”; (090506) ПК Celeron 
1700/Samsung17”/256MB/40Gb(1); (090507) ПК Celeron 1700/Samsung 
17”/256 MB/40Gb(2); (090508) ПК Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb 
(3); (090509) Привід опт.дисків DVD-RW ASUS; (090510) Привід опт.дисків 
DVD-RW NEC 3540 A; (090511) Принтер “Canon LBP-810”(1); (090512) 
Принтер “Canon LBP-810”(2); (090513) Принтер CANON LBP-1120; 
(090514) Принтер HP(1); (090515) Принтер HP(2); (090516) Принтер ла-
зерний; (090517) Принтер НР-1018 з кабелем USB та фільтром; (090518) 
Принтер + сканер + КМА НР3020; (090519) Частотний перетворювач 2,2квт 
380 ват; (090520) Автокран ЗИЛ-133Г КС АВ5706ВІ; (090530) Екскаватор 
ЄО-2628 17298АВ; (090531) Компресор; (090532) ОДАЗ-93571 Н/П-Б 
АВ1073ХР; (090533) ОДАЗ-9370 Н/П-Б АВ1072ХР; (090534) ОДАЗ-9370 
Н/П-Ц АВ1074ХР; (090535) ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1075ХР; (090537) Причіп 
2ПТС-4 17299АВ; (090538) Причіп 2ПТС-4М 17300АВ4; (090539) Пуско-
зарядне пристрій (теліжка); (090646) Електропневмоперетворювач (1); 
(090647) Електропневмоперетворювач (2); (090648) Електропневмопе-
ретворювач (3); (090649) Електропневмоперетворювач (1); (090650) 
Електропневмоперетворювач (2); (090651) Електропневмоперетворювач 
(3); (090652) Електропневмоперетворювач (4); (090658) Привід оптичних 
дисків DWD +|RW| LG; (090659) Принтер CANON LВP-2900; (090660) Пус-
кач ПМА -6202 (1); (090661) Пускач ПМА -6202 (2); (090663) Сверлильний 
станок; (090664) Сканер BENG 5300 UCAC ER; (090665) Тел.-факс 
PANASONIC KX-FT 78 RU; (090666) Телефакс Pahasonic KX -FT 984 UA-B; 
(090667) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(1); (090668) Трансформатор 
струму ТПЛ 10 30/5(2); (090669) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(3); 
(090670) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(4); (500303) Колона бражна; 
(500308) Перетоки; (500490) GPRS модем для побутових лічильників газу 
ТКБ з датчиком імпульсів; (500492) Системний блок IT-Block G5400Work; 
(500493) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500494) Насосна стан-
ція МЕТАВО HWW 4000/25G; (500495) Системний блок IT-Block G5400Work; 
(500496) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500714) Багатофунк-
ційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i P31030000000008; 

(501210) Котел опалювальний газовий стальний типу “Рівнетерм-48”; 
(501263) Куб РК-ф900 епюраційна колона; (501278) Регулятор тиску РДУК; 
(501326) Гідродинамічний емульгатор; (501418) Дефлегматор мідь БК 
F=40 м.кв; (090521) Автомобіль ГАЗ-2705 АВ6111АА; (090523) Автомобіль 
грузовий ЗИЛ-ММЗ-554 АВ5701ВІ; (090524) Автомобіль грузовий ЗИЛ-
ММЗ-554М АВ5048ВІ; (090525) Автомобіль грузовий КАМАЗ-53213 
АВ5704ВІ; (090526) Автомобіль грузовий КАМАЗ-5410 АВ5702ВІ; (090528) 
Автомобіль легковий MAZDA-XEDOS АВ5707ВІ; (090529) Автомобіль лег-
ковий ВАЗ-21150 АВ5046ВІ; (090540) Трактор колісний Т-40АМ 18251АВ; 
(501415) КАМАЗ-5410 вантажний автомобіль (бортовий); (501417) ГАЗ 53 
А вантажний автомобіль(бортовий); (090541) Автомат для питноі води 
Кулер V208 XEC; (090542) Автомат для питноі води Кулер У760 СS; (090543) 
Бензоколонка(1); (090544) Бензоколонка(2); (090547) Комплект меблів; 
(090548) Кондиціонер ВЕКО-018; (090549) Кондиціонер-2; (090550) 
Кондиціонер-3; (090551) Кондиціонер-5; (090552) Кондиціонер-6; 
(090553) Кондиціонер-7; (090554) Кондиціонер-8; (090555) Кондиціонер-9; 
(090556) Кулер для питноі води(1); (090558) Подаючий механізм МІС -350 
(зварювальний агрегат); (090559) Пробовідбірник(1); (090560) Різьборіз 
супертронік-2000; (090561) Ручний гідравлічний трубогиб 318-2; (090562) 
Стіл ваговий СВ-1-0,8; (090563) Стіл лаб. пристінний СП -1ПШ -К-3-1.5; 
(090564) Стіл лаб. пристінний СП-2-К-З-1.2; (090565) Телевізор DAEWOO; 
(090566) Флагшток ( на 3 прапори) біля прохідної; (090567) Холодильник 
“Днепр-442”; (090568) Холодильник “ДНЕПР”; (090569) Шафа лаборат. 
для посуди ШЛ-2-1,2; (090570) Шафа метал. Незгораюча; (090571) Шафа 
металічна-1; (090572) Шафа металічна-2; (090573) Шафа металічна-3; 
(090594) Крісло; (090612) Стіл з тумбою (1); (090613) Стіл з тумбою (2); 
(090614) Стіл з тумбою (3); (090615) Стіл з тумбою (4); (090616) Стіл з 
тумбою (5); (090617) Стіл з тумбою (6); (090618) Стіл з тумбою (7); (090619) 
Стіл з тумбою (8); (090620) Стіл з тумбою (9); (090621) Стіл; (090628) Тум-
ба; (090637) Шафа; (090574) Автомат 3-фазний 630А; (090575) Автоматиз.
сист.комерц.обліку ел.енергіі; (090576) Вага AXIS A 2500; (090577) Вага 
електронна (1); (090578) Вага електронна(2); (090579) Ваги аналітичні; 
(090580) Випрямляч інвертерний для ручного дугового зварювання(1); 
(090581) Випрямляч інвертерний для ручного дугового зварювання(2); 
(090582) Вологомір АВЦ -3А; (090583) Дальномір лазерний; (090584) До-
затор ферментів РДЕ(1); (090585) Дозатор ферментів РДЕ(2); (090586) 
Електропневмоперетворювач; (090587) Індукційний витратомір; (090588) 
Іономер И-160; (090589) Комп’ютеризація дріж.і вар.відд.; (090590) Кон-
вертор RS 232-RS-485; (090591) Контрол.вим.снаряд КС-70; (090592) 
Контрольний снаряд КС-70 (облік ЕАФ); (090593) Контрольний снаряд 
КС-70; (090595) Ліч. газу ЛГ-150-400; (090596) Мікропроцесор “Мікрол” 
МТР-8; (090597) Мікропроцесорний регулятор; (090598) Мікроскоп; 
(090599) Мікроскоп Н; (090600) Міні АТС; (090601) Мірник ЕАФ 1 кл. 245,5 
дал.; (090602) Мірник сив.масла 1 кл. 52,46 дал.; (090603) Мірник сив.
масла 1 кл. 74,92 дал.; (090604) Мірник сив.масла 1 кл. 75,05 дал.; (090605) 
Мірник спирту 1 кл. 346 дал.; (090606) Мірник спирту 1 кл. 353 дал.; 
(090607) Мірник спирту 1 кл. 45,90 дал.; (090608) Мірник спирту 1 кл. 75,45 
дал.; (090622) Телевізор PHILIPS; (090623) Телевізор SAMSUNG-1; 
(090624) Телевізор SAMSUNG(1); (090625) Телевізор SAMSUNG(2); 
(090626) Телевізор SAMSUNG(3); (090627) Телевізор SAMSUNG(4); 
(090629) Факс “Панасоник”; (090630) Фотокалориметр; (090631) Холод. 
ВЕКО к.дир.; (090632) Холодильник “Атлант”; (090633) Холодильник LG; 
(090634) Холодильник ВЕКО; (090635) Хромотограф газовий “Кристал-
2000М”; (090636) Цукрориметр; (090638) Шкаф розпод.ШСР-5 /автома-
тика/; (090639) DVD-К 1110 муз.центр Карооке; (090640) Адаптер SCM-381 
R S232 -RS485 (щит автоматики); (090641) Акустична система ALEKS 290 
F (пара); (090643) Блок живлення UPS 600 ВА (6); (090645) Електронний 
годинник; (090655) Муз.центр DVD PANASONIK; (090657) Пневмоелек-
троперетворювач; (090662) Ресивер муз.центр Карооке; (500489) Лічиль-
ник газу мембранний Elster BK G6 DN25; (500491) Лічильник електроенер-
гії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI Лічильник електроенергії багатота-
рифний СТК3-05Q2H6MI P10180000000091; (090642) Блок безперебій-
ного живлення (комп.вар.відд); (090644) Блок перетворення інтерфейса 
БПІ-485; (090654) Муз.центр DYD-ВВК; (090656) Пилесос Samsung F-41; 
(090671) Муз. центр XD 55; (500304) Котел Е1/9 газовий фільтр з бай па-
сом; (500305) дизельний генератор ДС-400; (501573) Піч етажерна хлі-
бопекарська; (501416) Перехід 1200/1400 н/ж.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінювачів

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 20.08.2020 м. Київ № 1415

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 05.12.2019 № 936/19

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення 
після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду 
державного майна України від 11.08.2020 № 1332 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Попадюк Н.О.», яким позбавлено (анульовано) 
Попадюк Наталію Олегівну спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 06.04.2019 МФ 
№ 42, виданого Фондом державного майна України спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», а також 
враховуючи те, що Попадюк Н. О., була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі товариства з обме-
женою відповідальністю (далі – ТОВ) «НАТАЛІ ЕКСПЕРТ» під час прийняття Фондом державного майна України 
рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.12.2019 № 936/19, виданий Фондом державного 

майна України ТОВ «НАТАЛІ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43187818).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-

ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 20.08.2020 м. Київ № 1416

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 25 травня 2020 року № 420/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «РОЯЛ СІТІ ПЛЮС» (вх. Фонду державного майна України від 29 липня 2020 року № 19/14869) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 травня 2020 року № 420/20, виданий Фон-

дом державного майна України ТОВ «РОЯЛ СІТІ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43153445).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 31.08.2020 м. Київ № 1443

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні», Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291 (із змінами), відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17 липня 2020 року № 1217, 

яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що від-
повідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання, до штатного складу яких входять зазначені вище оцінювачі), 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності суб’єктам господарювання згідно з додатком, 

що додається.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до Дер-

жавного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громад-
ськості про зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ
Додаток  

до наказу Фонду державного  
від 31.08.2020 № 1443

ПЕрЕліК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати суб’єктів оціночної діяльності  

у зв’язку із зупиненням дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Но-
мер 
з/п

Суб’єкти господарювання Регіон Код ЄДРПОУ
Номер сертифіката 
суб’єкта оціночної 

діяльності

Дата видачі сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності

1 ФОП Бундз Ростислав Олегович Львівська обл. 3409902953 881/18 08-11-2018

2 ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВО-
РОТА»

м. Київ 38615632 639/18 15-08-2018

3 ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЕРВІС» м. Київ 32770595 356/19 10-05-2019

4 ФОП Панченко Оксана Олександрівна м. Київ 2943713301 570/18 17-07-2018

5 ПП «АГРОСЕРВІС БАРАНІВКА» Житомирська 
обл.

32476895 893/17 11-09-2017

6 ТОВ «ЕКСПЕРТ – КОНГРЕС ВV» м. Київ 36062758 880/17 08-09-2017

7 ПП «ТРАНЗИТ – СЕРВІС» Полтавська обл. 32500262 651/18 21-08-2018

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 31.08.2020 м. Київ № 1444

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 03 січня 2020 року № 2/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «ЕКВОЛ» (вх. Фонду державного майна України від 12 серпня 2020 року № 19/16891) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 січня 2020 року № 2/20, виданий Фондом дер-

жавного майна України ТОВ «ЕКВОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42833876).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-

ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ
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ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 31.08.2020  м. Київ  № 1445

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  від 22 листопада 2017 року 
№ 1124/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «АНАЛОГ БТІ ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (вх. Фонду державного майна України від 17 серп-
ня 2020 року № 19/17541) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22 листопада 2017 року № 1124/17, виданий 
Фондом державного майна України ТОВ «АНАЛОГ БТІ ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 39060397).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 31.08.2020 м. Київ № 1446

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 18 квітня 2019 року № 310/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ЮРИ-
ДИЧНА ФІРМА «ДЕМЕНКОВА І ПАРТНЕРИ» (вх. Фонду державного майна України від 07 серпня 2020 року 
№ 19/16313) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 квітня 2019 року № 310/19, виданий Фондом 
державного майна України ПП «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ДЕМЕНКОВА І ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи в ЄДРПОУ 32685718).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 04.09.2020 м. Київ № 1471

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 09 квітня 2019 року № 286/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «НА-
ДІЙНА СПРАВА» (вх. Фонду державного майна України від 12 серпня 2020 року № 19/16899)

НАКАЗУЮ: 1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09 квітня 2019 року № 286/19, вида-
ний Фондом державного майна України ТОВ «НАДІЙНА СПРАВА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 42841720).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 04.09.2020 м. Київ № 1472

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  від 21 червня 2019 року № 474/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «СТРА-
ТЕГІЯ – 2019» (вх. Фонду державного майна України від 12 серпня 2020 року № 19/16904) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 червня 2019 року № 474/19, виданий Фон-
дом державного майна України ТОВ «СТРАТЕГІЯ – 2019» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42940141).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 04.09.2020  м. Київ № 1473

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 23 січня 2020 року № 32/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів гос-
подарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЮРЕКС» (вх. Фонду державного майна 
України від 25 серпня 2020 року № 19/18427) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 січня 2020 року № 32/20, виданий Фондом дер-
жавного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЮРЕКС» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 39014597).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                                                           андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 03.09.2020  м. Київ  № 1459

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 05 червня 2020 року № 485/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 бе-
резня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у 
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «КАПІТАЛ 
ІНВЕСТ ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України від 18 серпня 2020 року № 19/17731) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 червня 2020 року № 485/20, виданий Фондом 
державного майна України ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43601726).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                      андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 03.09.2020  м. Київ  № 1460

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 05 червня 2019 року № 444/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПРО-
ФЕСІЙНА ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» (вх. Фонду державного майна України від 18 серпня 2020 року 
№ 19/17694) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 червня 2019 року № 444/19, виданий Фондом 
державного майна України ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 41824326).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                         андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 08.09.2020  м. Київ  № 1483

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 18 червня 2020 року № 520/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПРО – 
ОЦІНКА» (вх. Фонду державного майна України від 02 вересня 2020 року № 19/19493) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 червня 2020 року № 520/20, виданий Фон-

дом державного майна України ТОВ «ПРО – ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43613951).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                          андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 09.09.2020  м. Київ  № 1497

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 червня 2020 року № 532/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ВІ-
ОНІКС» (вх. Фонду державного майна України від 02 вересня 2020 року № 19/19655) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 червня 2020 року № 532/20, виданий Фондом 

державного майна України ТОВ «ВІОНІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 41977432).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-

ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                          андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 14.09.2020  м. Київ  № 1509

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 жовтня 2017 року № 1020/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІ-
НОЧНА КОМПАНІЯ «СОКОЛ» (вх. Фонду державного майна України від 17 серпня 2020 року № 19/17542) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 жовтня 2017 року № 1020/17, виданий Фон-

дом державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «СОКОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 41378985).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                        андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО МаЙна УКраїни

наКаЗ
 14.09.2020  м. Київ  № 1510

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 12 березня 2018 року № 206/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів госпо-
дарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІН-
КА ПЛЮС» (вх. Фонду державного майна України від 18 серпня 2020 року № 19/17691) 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 березня 2018 року № 206/18, виданий Фон-

дом державного майна України ТОВ «ОЦІНКА ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
30241081).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні змі-
ни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                      андрій єГОрОВ


