УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА РАЙОННА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
віл0Ї-.09. Лс&О № у / / / - / с ^
м.Покровськ

Про затвердження умов продажу
об'єктів малої приватизації
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу
об'єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Покровського району Донецької області, які знаходяться в управлінні
Покровської районної ради Донецької області, затвердженого рішенням
Покровської районної ради Донецької області від 10.07.2020 № УІІ/Зб-12,
враховуючи протокол №1 від 17.07.2020 засідання аукціонної комісії, з метою
організації та проведення процедур продажу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Покровського району Донецької області, які
знаходяться в управлінні Покровської районної ради Донецької області, а також
керуючись статтями 43, 59, 60, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити стартову ціну та умови продажу об'єктів малої приватизації
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Покровського району
Донецької області, які знаходяться в управлінні Покровської районної ради
Донецької області згідно з додатком І.
2. Опублікувати інформаційні повідомлення про приватизацію об'єктів в
електронній торговій системі згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань капітального будівництва, архітектури, комунального та
шляхового господарства, торгового та побутового обслуговування населення
(Мороз).

М.С.КОСТЮК

Додаток 1
до рішення районної

бї.галеро

ради

№ V///3

Стартова ціна та умови продажу об'єктів малої приватизації спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Покровського району
Донецької області, які знаходяться в управлінні Покровської
районної ради Донецької області
1. Стартова ціна продажу на електронному аукціоні об'єкта малої
приватизації визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, виконана
суб'єктами оціночної діяльності КФ ТОВ «Експерт-аналітик» та СОД ФОП
Придатко В.В.,що визначені шляхом конкурсного відбору відповідно до вимог
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015 (протокол від 16.03.2020б/№,
розпорядження голови районної ради від 12.03.2020 №13 «Про створення
конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності»),з обов'язковим
рецензуванням звітів.

№
1.

2.

3.

4.

Назва об'єкта та адреса

Стартова ціна,
грн.
22620,00
(двадцять дві
тисячі шістсот
двадцять гривень
00 копійок) без
ПДВ

Фельдшерськоакушерський пункт,
загальною площею 77,2
кв. м, вул. Центральна,
№ 81 ,с. Новосергіївка
Удачненської с/р
Покровського району
Донецької області
18176,00(вісімнад
Фельдшерський пункт,
цять тисяч сто
загальною площею 61,2
сімдесят шість
кв. м, вул. Центральна,
№ 31, с. Новомиколаївка гривень 00
копійок) без ПДВ
Удачненської с/р
Покровського району
Донецької області
31914,00 грн.
Фельдшерський пункт,
загальною площею 111,2 (тридцять одна
тисяча дев'ятсот
кв. м, вул. б/н, № 52,
с. Солоне Піщанської с/р чотирнадцять
гривень 00
Покровського району
копійок) без ПДВ
Донецької області
9733,00 грн.
Фельдшерсько(дев'ять тисяч
акушерський пункт,
сімсот тридцять
загальною площею 31,6
три гривні, 00
кв. м, вул. Гагаріна,
коп.) без ПДВ
№ 20, селище Пушкіне

Виконавець
Рецензент
оцінки
КФ ТОВ
СОД ФОП
Миронова
«Експертаналітик»
Тетяна
Оцінювач:
Петрівна
Доценко Ігор
Вікторович

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович
КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Новоєлизаветівської с/р
Покровського району
Донецької області
Фельдшерський пункт,
загальною площею 60,7
кв. м, вул. Толбухіна,
№ 38, селище Птиче
Миколаївської с/р
Покровського району
Донецької області
Фельдшерський пункт,
загальною площею 114,4
кв. м, вул. Воронцева,
№ 69, селище Калинове,
Миколаївської с/р
Покровського району
Донецької області
Фельдшерський пункт,
загальною площею 78,8
кв. м, вул. Польова, № 1,
с. Новожеланне
Миколаївської с/р
Покровського району
Донецької області
Фельдшерський пункт,
загальною площею 41,5
кв.м, вул. Донецька,
№ 4, с.Новоолексіївка,
Петрівської с/р
Покровського району
Донецької області
Фельдшерський пункт,
загальною площею 73,5
кв. м, вул. Садова, № 20,
с. Воздвиженка,
Новоолександрівської
с/р, Покровського
району Донецької
області
Сільський клуб,
загальною площею
295,6 кв. м, вул.
Центральна, № 6 1 ,
с. Новожеланне,
Миколаївської с/р
Покровського району
Донецької області
Сільський будинок
культури, загальною

Вікторович

18028,00 грн.
(вісімнадцять
тисяч двадцять
вісім гривень 00
копійок) без ПДВ

КФ ТОВ
СОД ФОП
«ЕкспертМиронова
аналітик»
Тетяна
Петрівна
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

32718,00 грн.
(тридцять дві
тисячі сімсот
вісімнадцять
гривень 00
копійок) без ПДВ

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

22931,00 грн.
(двадцять дві
тисячі дев'ятсот
тридцять одна
гривня 00
копійок) без ПДВ

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

12575,00 грн.
(дванадцять
тисяч п'ятсот
сімдесят п'ять
гривень 00
копійок) без ПДВ

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

СОД ФОП
Миронова
Тетяна
Петрівна

21609 грн.
(двадцять одна
тисяча шістсот
дев'ять гривень
00 копійок) без
ПДВ

КФ ТОВ
СОД ФОП
«ЕкспертМиронова
аналітик»
Тетяна
Петрівна
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

80108,00 грн.
(вісімдесят тисяч
сто вісім гривень
00 копійок) без

СОД ФОП
Придатко
Вікторія
Валеріївна

КФ ТОВ
«Експертаналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

СОД ФОП
Придатко

КФ ТОВ
«Експерт-

пдв

188959,00 грн.
(сто вісімдесят

площею 732,4 кв. м, вул.
Центральна, №11 «а»,
с. Воздвиженка,
Новоолександрівської
с/р Покровського району
Донецької області

вісім тисяч
дев'ятсот
п'ятдесят дев'ять
гривень 00
копійок) без ПДВ

Вікторія
Валеріївна

аналітик»
Оцінювач:
Доценко Ігор
Вікторович

2. Умови продажу об'єктів малої приватизації:
2.1. Аукціонні умови продажу фельдшерсько-акушерського пункту,
загальною площею 77,2 кв. м, вул. Центральна, № 81, с. Новосергіївка
Удачненської с/р Покровського району Донецької області:
22620,00 грн. (двадцять дві тисячі шістсот
Стартова ціна:
двадцять гривень ООкопійок) без ПДВ
Крок аукціону
1% від стартової ціни в даному аукціоні
226,20 грн. (двісті двадцять шість гривень 20
копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
2262,00 грн. (дві тисячі двісті шістдесят дві
внеску:
гривні 00 копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.2. Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
61,2 кв. м, вул. Центральна, №31, с. Новомиколаївка Удачненської с/р
Покровського району Донецької області:
18176,00 грн. (вісімнадцять тисяч сто сімдесят
Стартова ціна:
шість гривень 00 копійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
181,76 грн. (сто вісімдесят одна
гривня 76
копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
1817,60 грн. (одна тисяча вісімсот сімнадцять
внеску:
гривень 60 копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.3. Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
111,2 кв. м, вул. б/н, № 52, с. Солоне Піщанської с/р Покровського району
Донецької області:
31914,00 грн. (тридцять одна тисяча дев'ятсот
Стартова ціна:
чотирнадцять гривень, 00 копійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
319,14 грн. (триста дев'ятнадцять гривень 14
копійок)

Дата проведення
аукціону:
Розмір гарантійного
внеску:
Розмір реєстраційного
внеску:

20 календарних днів від дня публікації
інформаційного повідомлення
10% від стартової ціни в даному аукціоні
3191,40 грн. (три тисячі сто дев'яносто одна
гривня 40 копійок)
944,60 грн.

2.4. Аукціонні умови продажу фельдшерсько-акушерського пункту,
загальною площею 31,6 кв. м, вул. Гагаріна, № 20, селище Пушкіне
Новоєлизаветівської с/р Покровського району Донецької області:
9733,00 грн. (дев'ять тисяч сімсот тридцять три
Стартова ціна:
гривні ООкопійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
97,33 грн. (дев'яносто сім гривень 33 копійки)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
аукціону:
інформаційного повідомлення
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
973,30 грн. (дев'ятсот сімдесят три гривні ЗО
внеску:
копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.5 Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
60,7 кв. м, вул. Толбухіна, № 38, селище Птиче Миколаївської с/р Покровського
району Донецької області:
18028,00 грн. (вісімнадцять тисяч двадцять вісім
Стартова ціна:
гривень 00коп.) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
180,28 грн. (сто вісімдесят гривень 28 копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
1802,80 грн. (одна тисяча вісімсот дві гривні80
внеску:
копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.6 Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
114,4 кв.м, вул. Воронцева, № 69, селище Калинове, Миколаївської
с/р,
Покровського району, Донецької області:
32718,00 грн. (тридцять дві тисячі сімсот
Стартова ціна:
вісімнадцять гривень ООкопійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
327,18 грн. (триста двадцять сім гривень 18
копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного

внеску:
Розмір реєстраційного
внеску:

3271,80 грн. (три тисячі двісті сімдесят одна
гривня 80 копійок)
944,60 грн.

2.7Фельдшерський пункт, загальною площею 78,8 кв. м, вул. Польова, № 1,
с. Новожеланне Миколаївської с/р Покровського району Донецької області:
22931,00 грн. (двадцять дві тисячі дев'ятсот
Стартова ціна:
тридцять одна гривня 00 копійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
229,31 грн. (двісті двадцять дев'ять гривень
31 копійка)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
Розмір гарантійного
10% від стартової ціни в даному аукціоні
внеску:
2293,10 грн. (дві тисячі двісті дев'яносто три
гривні 10 копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.8. Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
41,5 кв. м, вул. Донецька, № 4, с. Новоолексіївка Петрівської с/р Покровського
району Донецької області:
12575,00 грн. (дванадцять тисяч п'ятсот сімдесят
Стартова ціна:
п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
125,75 грн. (сто двадцять п'ять гривень
75 копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
внеску:
1257,50 грн. (одна тисяча двісті п'ятдесят сім
гривень 50 копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
2.9.Аукціонні умови продажу фельдшерського пункту, загальною площею
73,5 кв. м, вул. Садова, № 20, с. Воздвиженка Новоолександрівської с/р
Покровського району Донецької області:
21609 грн. (двадцять одна тисяча шістсот дев'ять
Стартова ціна:
гривень ООкопійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
216,09
грн.
(двісті
шістнадцять
гривень
09 копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
аукціону:
інформаційного повідомлення
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
внеску:
2160,90 грн. (дві тисячі сто шістдесят гривень
90 копійок)

Розмір реєстраційного
внеску:

944,60 грн.

2.10. Аукціонні умови продажу сільського клуба, загальною площею
295,6 кв. м, вул. Центральна, № 61, с. Новожеланне Миколаївської с/р
Стартова ціна:
Крок аукціону
Дата проведення
аукціону:
Розмір гарантійного
внеску:
Розмір реєстраційного
внеску:

80108,00 грн. (вісімдесят тисяч сто вісім гривень
ООкопійок) без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
801,08 грн. (вісімсот одна гривня 08 копійок)
20 календарних днів від дня публікації
інформаційного повідомлення
10% від стартової ціни в даному аукціоні
8010,80 грн. (вісім тисяч десять гривень
80 копійок)
944,60 грн.

2.11.Аукціонні умови продажу сільського будинку культури, загальною
площею 732,4 кв. м, вул. Центральна, №11 «а», с. Воздвиженка
Новоолександрівської с/р Покровського району Донецької області:
188959,00 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч
Стартова ціна:
дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок)
без ПДВ
1% від стартової ціни в даному аукціоні
Крок аукціону
1889, 59 грн. (одна тисяча вісімсот вісімдесят
дев'ять гривень 59 копійок)
20 календарних днів від дня публікації
Дата проведення
інформаційного повідомлення
аукціону:
10% від стартової ціни в даному аукціоні
Розмір гарантійного
18895,90 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот
внеску:
дев'яносто п'ять гривень 90 копійок)
944,60 грн.
Розмір реєстраційного
внеску:
3. Додаткові умови продажу:
3.1. У разі, якщо вищевказані об'єкти приватизації не продано в порядку,
передбаченому ч.8 -10 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного
та комунального майна», проводиться аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за зниженням
стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 цього
Закону, на 50 відсотків.
3.2. У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні з умовами, а також
аукціоні зі зниженням стартової ціни - орган приватизації приймає рішення про
приватизацію шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі статті
15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», за
ціною пропонованою учасником.
0
Заступник голови ради

В.В.Руденко

Додаток 2
до рішення
ради

районної

№У'//2> т2

Інформаційне повідомлення
про проведення аукціону для продаж
1. Інформація про об'єкт приватизації:
- фельдшерсько-акушерський пункт, загальною площею 77,2 кв.м, вул.
Центральна, № 81, с. Новосергіївка, Удачненської с/р Покровського району
Донецької області. Крім основної будівлі є ще сараї, огорожа, убиральня, погріб,
вимощення, колодязь. Основна будівля складається з трьох основних та двох
підсобних приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бут,
стіни - деревина обкладена цеглою, покрівля - азбестоцементні хвильові листи,
перекриття - дерев'яне, підлога - дощата, електрика є.
- земельна ділянка, вул. Центральна, № 81, с. Новосергіївка Удачненської
с/р Покровського району Донецької області, на якій розташований об'єкт,
належить Удачненській селищній раді Покровського району Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422756300:05:000:0069; категорія земель:
землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським-акушерським пунктом.
2. Інформація про об'єкт приватизації:
- фельдшерський пункт, загальною площею 61,2 кв.м, вул. ІДентальна,
№31, с. Новомиколаївка Удачненської с/р Покровського району Донецької
області. Крім основної будівлі є ще сараї, погріб, огорожа, убиральня.
Основна будівля складається з чотирьох основних та одного підсобного
приміщення. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бетон, стіни цегляні, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - дощата, електрика є.
- земельна ділянка, вул. Центальна, №31, с. Новомиколаївка Удачненської
с/р Покровського району Донецької області, на якій розташований об'єкт,
належить Удачненській селищній раді Покровського району Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422756300:04:000:0038; категорія земель:
землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським пунктом.
3. Інформація про об'єкт приватизації:
- Фельдшерський пункт, загальною площею 111,2 кв.м, вул. б/н, № 52,
с. Солоне Піщанської с/р Покровського району Донецької області.
Основна будівля складається з чотирьох основних та чотирьох підсобних
приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бут, стіни - цегляні,
покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття дерев'яне, підлога
дощата, електрика є.
- земельна ділянка, вул. б/н, № 52, с. Солоне Піщанської с/р Покровського
району Донецької області, на якій розташований об'єкт, належить Піщанській
сільській раді Покровського району Донецької області; кадастровий номер

земельної ділянки: 1422784500:03:000:0032; категорія земель: землі житлової та
громадської забудови; вид використання земельної ділянки: для обслуговування
будівлі та споруд під фельдшерським пунктом.
4. Інформація про об'єкт приватизації:
- Фельдшерсько-акушерський пункт, загальною площею 31,6 кв.м, вул.
Гагаріна, № 20, селище Пушкіне, Новоєлизаветівської с/р, Покровського району,
Донецької області.
Основна будівля складається з чотирьох основних та чотирьох підсобних
приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бут, стіни шлакоблочні, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - дощата, електрика є. Крім основної будівлі є ще сараї, огорожа.
земельна
ділянка,
вул. Гагаріна, №
20 селище
Пушкіне
Новоєлизаветівської с/р, Покровського району, Донецької області, на якій
розташований об'єкт, належить Новоєлизаветівській сільській раді Покровського
району
Донецької
області;
кадастровий
номер
земельної
ділянки:
1422783800:04:000:0015; категорія земель: землі житлової та громадської
забудови; вид використання земельної ділянки: для обслуговування будівлі та
споруд під фельдшерським пунктом.
5. Інформація про об'єкт приватизації:
Фельдшерський пункт, загальною площею 60,7 кв.м, вул. Толбухіна
№ 38, селище Птиче, Миколаївської с/р, Покровського району, Донецької
області.
Основна будівля складається з чотирьох основних та одного підсобного
приміщення. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - цегляний, стіни цегляні, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - дощата, електрика є. Крім основної будівлі є ще сараї, огорожа.
- земельна ділянка, вул. Толбухіна, № 38, селище Птиче, Миколаївської с/р,
Покровського району, Донецької області, на якій розташований об'єкт, належить
Миколаївській сільській раді Покровського району Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422783400:09:000:0059; категорія земель:
землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським пунктом.
6. Інформація про об'єкт приватизації:
- Фельдшерський пункт, загальною площею 114,4 кв.м, вул. Воронцева, №
69, селище Калинове, Миколаївської с/р, Покровського району, Донецької
області.
Основна будівля складається з п'яти основних та п'яти підсобних
приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - з/б блоки, стіни шлакоблочні, ошлаковані, покрівля - азбестоцементні хвильові листи,
перекриття з/б плити, підлога цементна. Крім основної будівлі є ще вимощення.
Є електрика,водопровід, каналізація.
- земельна ділянка, вул. Воронцева, № 69, селище Калинове, Миколаївської
с/р, Покровського району, Донецької області, на якій розташований об'єкт,
належить Миколаївській сільській раді Покровського району Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422783400:06:000:0075; категорія земель:

землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським пунктом.
7. Інформація про об'єкт приватизації:
- 47/100 Фельдшерський пункт, загальною площею 78,8 кв.м, вул. Польова,
№ 1, с.Новожеланне, Миколаївської с/р, Покровського району, Донецької
області. Основна будівля складається з чотирьох основних та двох підсобних
приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - цегляний, стіни цегляні, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - дощата, електрика є.
- земельна ділянка, вул. Польова, № 1, с. Новожеланне, Миколаївської с/р,
Покровського району, Донецької області, на якій розташований об'єкт, належить
Миколаївській сільській раді Покровського району Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422783400:04:000:0092; категорія земель:
землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським пунктом.
8. Інформація про об'єкт приватизації:
- фельдшерський пункт, загальною площею 41,5 кв.м, вул. Донецька, № 4,
с.Новоолексіївка, Петрівська с/р, Покровського району, Донецької області.
Основна будівля складається з чотирьох основних та одного підсобного
приміщення. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бут, стіни шлакоблок, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - цемент, електрика є. Крім основної будівлі є ще сарай та убиральня.
- земельна ділянка, вул. Донецька, № 4, с. Новоолексіївка, Петрівська с/р,
Покровського району, Донецької області, на якій розташований об'єкт, належить
Новоолександрівській сільській раді, Покровського району, Донецької області;
кадастровий номер земельної ділянки: 1422785000:04:000:0084; категорія земель:
землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки:
для обслуговування будівлі та споруд під фельдшерським пунктом
9. Інформація про об'єкт приватизації:
- фельдшерський пункт, загальною площею 73,5 кв.м, вул. Садова, № 20,
с Воздвиженка, Новоолександрівської с/р, Покровського району, Донецької
області. Основна будівля складається з трьох основних та чотирьох підсобних
приміщень. Будівля має наступні конструктиви: фундамент - бетонний, стіни шлакоблочні, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття - дерев'яне,
підлога - дощата, цементна. Є електрика, водопровід.
земельна
ділянка,
вул.
Садова,
№
20,
с.
Воздвиженка
Новоолександрівської с/р, Покровського району, Донецької області, на якій
розташований
об'єкт,
належить
Новоолександрівській
сільській
раді
Покровського району Донецької області; кадастровий номер земельної ділянки:
1422783600:04:000:0036; категорія земель: землі житлової та громадської
забудови; вид використання земельної ділянки: для обслуговування будівлі та
споруд під фельдшерським пунктом.
Балансоутримувач
будівель
фельшерсько-акушерських
пунктів
Комунальне некомерційне підприємство «ГІокровський районний Центр

первинної медико-санітарної допомоги», пров. Гагаріна, 16,
Покровського району Донецької області ,тел. (06239) 2-83-90.

с.

Гришине,

10. Інформація про об'єкт приватизації:
- сільський клуб, загальною площею 295,6 кв.м, вул. Центральна, № 61,
с. Новожеланне, Миколаївської с/р, Покровського району, Донецької області.
Основна будівля складається з шести основних та чотирьох підсобних
приміщень. Двоповерхова будівля має наступні конструктиви: фундамент - бут,
стіни - цегла, покрівля - азбестоцементні хвильові листи, перекриття дерев'яне,
підлога - дощата, цементна, електрика є.
11. Інформація про об'єкт приватизації:
- 24/25 сільський будинок культури, загальною площею 732,4кв.м, вул.
Центральна, 11 «а», с. Воздвиженка, Новоолександрівської с/р, Покровського
району, Донецької області. Основна будівля складається з вісімнадцяти основних
та трьох підсобних приміщень. Двоповерхова будівля має наступні
конструктиви: фундамент - з/б блоки, стіни - цегла, покрівля - азбестоцементні
хвильові листи, перекриття з/б плити, підлога дощата, цементна, електрика є.
Балансоутримувач будівель сільського клубу та сільського будинку
культури - Комунальний заклад культури «Покровський районний культурнодозвіллєвий центр», вул.Донецька,97, смт. Гродівка Покровського району
Донецької області.
2. Інформація про аукціон:
- спосіб, дата та час проведення аукціону через систему ПРОЗОРРО;
- кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні (подання
цінових аукціонних пропозицій) визначається згідно а пунктами 45 та 81
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої
приватизації та визначені в додаткових умовах продажу
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єктів:
- стартова ціна об'єктів для кожного із способів продажу - визначена;
- розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів продажу 10%;
- розмір реєстраційного внеску - 944,60 грн.;
Інформація про додаткові умови визначена
пунктом 23 Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу.
Додаткова інформація:

Банківські реквізити на які оператори електронних майданчиків
перераховують гарантійні та реєстраційні внески потенційних покупців.
Одержувач: Покровськ. УК/Покровськ.р-н/31030000;
Код ЄДРПОУ одержувача: 37803022
Установа банку: Казначейство України (ЕАП)
Номер рахунку (ІВА1Ч): ИА84899998031411190500005259

- найменування установи, її місцезнаходження та номери рахунків у
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об'єкт визначено;
- реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
(зазначаються в інформаційному повідомленні шляхом розміщення засилання на
сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити
рахунків);
- час і місце проведення огляду об'єктів за місцем їх розташування в будьякий день до проведення аукціону після опублікування об'єктів на продаж на
офіційному сайті системи ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ;
- найменування особи організатора аукціону - Покровська районна рада
Донецької області;
- місцезнаходження: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, 3-й
поверх, адреса електронної пошти: кгазпгас1а2008@икг.пеї, контактна особа Придатко Вікторія Валеріївна, номер телефону: 0992031990
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
- дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об'єктів приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої
статті 15 Закону;
- унікальний код, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації
переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній системі;
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій (20 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об'єктів малої
приватизації);
- крок аукціону для кожного із способів продажу -1%;
- встановлена органами приватизації територіальних громад кількість
кроків аукціону метод покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінової пропозиції.
Заступник голови ради

В.В.Руденко

