ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об`єкта малої
приватизації – державного пакета акцій розміром 19,8202% статутного капіталу
публічного акціонерного товариства «Струмок» (код за ЄДРПОУ 05390842,
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с.Тишківка, вул. Кооперативна, 9)
1. Інформація про об`єкт приватизації:
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Струмок»
Місцезнаходження товариства: 27013, Кіровоградська обл., Добровеличківський район,
с.Тишківка, вул. Кооперативна, 9.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 05390842.
Розмір статутного капіталу товариства: 31 700 грн.
Пропонується до продажу – пакет акцій у кількості 25132 штук, що становить 19,8202%
статутного капіталу товариства
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 – 12 чол.
Основний вид економічної діяльності (за КВЕД) - 36.00 Забір, очищення та постачання
води.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – забір, очищення та постачання
води:
за 2017 рік – 1 241,0 тис.грн
станом на 01.07.2018 - 602,0 тис.грн
Основні показники економічої діяльності публічного акціонерного товариства
«Струмок» за останні три роки та за останній звітний період
№
п/
п

Найменування показників

1.

Обсяг реалізованої продукції
товариства, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис.
грн.
Рентабельність, %
Баланс активів тис.грн
Вартість власного капіталу, тис.грн
Величина чистого прибутку, тис. грн.
Первісна вартість основних засобів,
тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів,
тис. грн.
Знос основних фондів, %

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Інформація про об’єкти нерухомого майна:
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У складі господарського товариства 17 одиниць нерухомого майна, які
використовуються для здійснення господарської діяльності з надання послуг з
централізованого водопостачання населенню та іншим споживачам с. Тишківка, а саме:
водонапірна вежа (рік забудови -1956), площа забудови, 28,26 м.кв; водонапірний каптаж
(1956) площа забудови, 30,00 м.кв; свердловини (1956); водонапірна лінія - рік спорудження
1971, довжина 2000 м.п., зовнішній діаметр труб: 220 мм, товщина стінки 6 мм, матеріал
труб – азбоцемент; лінія водопроводу - 0,2 км – рік спорудження 1982, зовнішній діаметр
труб: 120 мм, товщина стінки 6 мм, матеріал труб – азбоцемент; лінія водопроводу - 78,40 км
- рік спорудження 1956, зовнішній діаметр труб: 120 мм, товщина стінки 6мм, матеріал труб
– азбоцемент; склад з навісом (1988), площа забудови 176,40 м.кв; бензозаправна - рік
спорудження 1972, кількість паливних ємностей – 3, об’єм паливних ємностей – 23 м.куб у
кількості 3 шт. (9 м.куб; 9 м.куб; та 5 м.куб.). Бензоколонки у кількості 2 од. знаходяться у
неробочому стані та відновленню не підлягають; будівля насосної станції (1956) - загальна
площа 72,14 м.кв.; будівля електростанції дизель (1956) - загальна площа 89,95 м.кв.; склад
центральний (1979) - загальна площа 73,65 м.кв; склад-сторожка (1979) - загальна площа
51,82 м.кв; столярний цех (1979) - загальна площа 171,43 м.кв; автогараж (1965) - загальна
площа 111,28 м.кв; цегляний гараж (1979) - загальна площа 87,60 м.кв.; адміністративна
будівля (1940) – загальна площа 172,65 кв.м.
Нерухомість підприємства в основному сконцентрована на виробничому майданчику,
що знаходиться у центрі с.Тишківка. Частина будівель підприємства знаходиться за селом.
Право власності на нерухоме майно не оформлено.
Інформація про земельну ділянку – відсутня.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище товариством
не здійснюються; утворення і розміщення відходів немає, екологічні збори та платежі
підприємством не сплачуються.
2. Інформація про аукціон:
Спосіб приватизації: аукціон без умов
Дата і час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року. час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 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 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об`єкта:
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «Струмок» у кількості 25132 штук акцій,
що становить 19,8202% статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПАТ «Струмок» має відповідати вимогам,
передбаченим 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 випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на
безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що
забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного
майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (далі - дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об`єкта для:
- аукціону без умов – 6 283,00 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 3 141,50 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій - 3 141,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону без умов – 628,30 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 314,15 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій - 314,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків
у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській
області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській
області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за
посиланням
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с.Тишківка, вул. Кооперативна, 9
Найменування організатора аукціону - Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області; місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м.Кропивницький,
вул.
Глинки,
2,
адреса
веб-сайту
:http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html, час роботи організатора аукціону:
понеділок – четверг з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 (відповідальна особа –
Восковщук Валентина Миколаївна, тел. 0522 33 25 79, адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області від 30.07.2018 №432.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000018-1
Період між аукціоном:
- аукціон без умов - аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п`ять) календарних
днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціоном за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
35 (тридцять п`ять)
календарних днів
Крок аукціону для:
- аукціону без умов – 62,83 грн
- аукціону із зниженням стартової ціни – 31,41 грн
- аукціону за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 31,41 грн
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною площею 62,0 кв. м,
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка,
вул. Лісова, 5, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства
«Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431)
1) Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною
площею 62,0 кв. м
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5
Балансоутримувач: Селянське (фермерське) господарство «Славутич» (код ЄДРПОУ
32150431), адреса: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Чкалова,
3а; телефон: 0525224141.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля з верендою
площею 62,0 кв.м; фундаменти бутові, покрівля шиферна, перекриття - дерев’яні балки,
інженерна інфраструктура відсутня Рік побудови – 1974. Технічний стан аварійний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично
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 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 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 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 62,0 кв. м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район,
с. Давидівка, вул. Лісова, 5, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 62,0 кв. м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район,
с. Давидівка, вул. Лісова, 5, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
- аукціону з умовами - 8 345,00 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 4 172,50 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій - 4 172,50 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону з умовами – 834,50 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 417,25 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 417,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень в місячний строк з дати
укладання договору купівлі-продажу.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків
у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за
посиланням
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 5.

за адресою:

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький,
вул.
Глинки,
2;
адреса
веб-сайту:
http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок
– четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області від 30.07.2018 № 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000009-1.
Період між аукціоном:
- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних
днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для :
- аукціону з умовами – 83,45 грн;
- аукціон із зниженням стартової ціни – 41,73 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 41,73 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
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
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею
115,9 кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район,
с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
1) Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (магазин)
загальною площею 115,9 кв.м
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с.Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 115,9 кв.м;
фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля шиферна, перекриття зі збірних
залізобетонних ребристих плит, підлога демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік
побудови – 1968. Тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 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 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(магазину) загальною площею 115,9 кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
Бобринецький район, с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину)
загальною площею 115,9 кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький
район, с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
- аукціону з умовами – 22 188,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 11 094,00 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій - 11 094,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону з умовами – 2 218,80 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 1 109,40 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 1 109,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень в місячний строк з дати
укладання договору купівлі-продажу.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків
у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за
посиланням
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький,
вул.
Глинки,
2;
адреса
веб-сайту:
http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок
– четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області від 30.07.2018 № 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.
Період між аукціоном:
- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять)
календарних днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для :
- аукціону з умовами – 221,88 грн;
- аукціон із зниженням стартової ціни – 110,94 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 110,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
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
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею
163,0 кв. м, розташованої за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного
товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750)
1) Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (свинарник)
загальною площею 163,0 кв. м
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ
00378750), адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10;
перебуває в стані припинення з 03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського
окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа №П/811/1541/14
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 163,0 кв.м;
фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля шиферна, перекриття з дерев’яних балок,
підлога цементна; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1970. Тривалий час не
використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований
на земельній ділянці, що у відповідності до державного акту на право постійного
користування землею серія КР №0008 передана акціонерному товариству «Голованівський
хліб».
2) Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично
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 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 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 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(свинарника) загальною площею 163,0 кв. м, розташованої за адресою: 26500,
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(свинарника) загальною площею 163,0 кв. м, розташованої за адресою: 26500,
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
- аукціону з умовами – 53 681,00 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 26 840,50 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій - 26 840,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону з умовами – 5 368,10 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 2 684,05 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 2 684,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень в місячний строк з дати
укладання договору купівлі-продажу.
4) Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків
у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за
посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.

за адресою:

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький,
вул.
Глинки,
2;
адреса
веб-сайту:
http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок
– четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області від 30.07.2018 № 433.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000007-1.
Період між аукціоном:
- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних
днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для :
- аукціону з умовами – 536,81 грн;
- аукціон із зниженням стартової ціни – 268,40 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 268,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
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
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8 кв. м, розташованої за
адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, що перебуває на
балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі
Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37824388)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража площею 23,8 кв. м.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському
районі Кіровоградської області, адреса: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна,
1а, код ЄДРПОУ: 37824388; телефон: (05238) 2 06 62.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля площею 23,8 кв.м
потребує ремонту; фундаменти бутові, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття з
дерев’яних балок, підлога бетонна; інженерне забезпечення відсутнє. Рік будівництва – 1972.
Будівля використовувалась для зберігання автотранспорту та як складське приміщення.
Право державної власності зареєстровано 02.11.2015, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 765067535246.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин 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 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею
23,8 кв. м, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна,
17, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8
кв. м, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17,
має відповідати, вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
- аукціону з умовами – 17 693,00 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 8 846,50 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 8 846,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
- аукціону з умовами – 1769,30 грн;
- аукціону із зниженням стартової ціни – 884,65 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 884,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 490 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто гривень) у
місячний строк з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків
у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по
Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за
посиланням
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00, за адресою:
Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17.
ПІБ контактної особи на об‘єкті: начальник Управління Державної казначейської служби
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області Ковальова Любов Петрівна,
тел. 0523820662.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області,
місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
адреса веб-сайту: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html,
телефони для довідок: 0522332400, 0522332579,
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до
16.00;
відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522332400,
0522332579;
адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Фонду державного майна України від 30.07.2018 № 441.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000040-1.
Період між аукціоном:
- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять)
календарних днів;
- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для :
- аукціону з умовами – 176,93 грн;
- аукціон із зниженням стартової ціни – 88,47 грн;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 88,47 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки
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

