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Дорогі земляки! Сердечно ві-
таю вас з Днем Незалежності 
України. Для кожного з нас це 
великий день! Це право громадян 
України на життя, яке в різні часи 
відвойовували багато поколінь 
українців. На долю нашого на-
роду випало чимало труднощів, 
але немає такої сили, яка б змогла 

зломити українську душу. 
Україна була і залишається прикладом стійкості, мужності 

та високої духовності для кожного из нас. Ми безмежно вдячні 
нашій великій країні за її турботу, любов і великі дари природи. 
Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам нас-
наги та впевненості в нашому майбутньому. Бажаю всім міцного 
здоров’я, великого сімейного щастя, затишку, миру, любові, взає-
морозуміння, злагоди та благополуччя. Любіть свою Сім’ю, радо 
зустрічати всіх гостей, щиро вірити в усе хороше, сміливо прагну-
ти до успіху і неодмінно домагатися перемог! Нехай в країні панує 
порядок і мир, а на душі буде спокій і радість. Зі святом Вас! Слава 
Україні!

- Я народився вже у незалеж-
ній Україні і дуже пишаюся цим. 
Батьки багато розповідали мені 
про радянські часи – плюси і 
мінуси тієї системи. Найголов-
ніший здобуток незалежності 
і неоціненна його перевага, на 

мою думку, полягає у створенні 
нашої, української армії, у суверенності наших кордонів. Наші 
військовослужбовці наразі, нажаль змушені проливати свою кров 

за незалежність нашої країни, але вони знають, що вони стоять 
на сторожі інтересів виключно рідної держави. Це величезна пе-
ремога ідеї незалежної України і формування української полі-
тичної нації. Я захоплююсь українською музикою, фольклором, 
політикою. Я бачу Україну великою європейською державою: без 
корупції із сильною екномікою! Я – за незалежність! За За нашу, 

Українську, Армію!
- Я вважаю себе патріотом 

України, свого міста – Києва, 
тому я, звісно пишаюсь нашою 
незалежністю. Саме тому разом 
з іншими своїми друзями і одно-
думцями беру участь у  боротьбі 
за збереження природної краси 

свого міста і передмістя, проти знищення зелених зон столиці, 
безкраю різномастних забудовників, екологічних піратів і «авто-
мобільно-бензинових» монстрів. Ці сумнівні «ділки» забувають 
про найголовніше – гублячи природу, вони нищать власне існу-
вання, «перекривають кисень» у прямому і переносному значен-
ні слова і майбутнім поколінням, своїм же нащадкам. На жаль, 
за минулі 29 років ми не отримали незалежності від багатьох не-
гативних чинників, що несуть загрозу державі. Наприклад, багато 
законопроектів щодо збереження здоров’я планети так і лишилися 
на папері, ще більше законів просто ігнорується. Корупція – чи не 
найжахливіший атавізм гнилої системи – в’їдається, мов іржа, у 
найпріоритетніші, здавалося б, владні структури. Про яку незалеж-
ність йдеться, коли, зрештою, звичайні люди стають заложниками 
чиїхось мракобісних ідей? Якщо громадяни почуваються незахи-
щеними і перед буквою недосконалої юриспруденції, і перед тими 
ж «батьками»  нескінченних житлово-комунальних реформ, що 
тягнуть за собою злидні пересічних трударів і нескінченне збага-
чення купки «власть імущих».

Але головне, що Україна відбулася як держава! Любимо й славі-
мо її! Слава Україні!

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт про про-
голошення незалежності країни. 1 грудня того ж року, на референду-
мі, переважною більшістю громадяни України схвалили новий статус 

української держави. Першим президентом незалежної України було 
обрано Леоніда Макаровича Кравчука, який запропонував програму 
«П’ять Д» - Державність, Демократія, Добробут, Духовність, До-
віра.

Незалежну Україну визнав увесь цивілізований світ, було встанов-
лено дипломатичні відносини з 87 країнами. Країна набула всіх ознак 
державності: кордони, прикордонну і митну служби, було сформовано 
власну армію.

Як нині ставляться українці до суверенності своєї держави? Чи 
змінилося життя країни за 29 років незалежності? Що нового, по-
зитивного, принесла довгоочікувана свобода пересічному українцю? У 
чому недоліки  та прорахунки існуючої системи влади і як впливають 
вони на долю кожного? З такими запитаннями кореспонденти газе-
ти «Нова Доба» звернулися до жителів Києва і Київської області – 
різних  за віком, професіями, політичними поглядами. 

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
«НАРОД МІЙ Є, НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ,

НІХТО НЕ ПЕРЕКРЕСЛИТЬ МІЙ НАРОД!» 
(ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО)

АНДРІЙ НАБАТОВ,
студент Переяславського 
педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди:

АГНЕСА ОЛКОВА-МИХНИЦЬКА,
науковець, політик, м. Українка:

ВАДИМ ГОРДІН,
громадській активіст, керівник 
«Інституту розвитку 
самоорганізації населення»:
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СВЯТА І БУДНІ НАШОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 

За ті роки, що виходить «Нова Доба» і за довге творче життя наших журна-
лістів, ми назбирали величезну кількість фотографій, які є майже символами 
нашої незалежності. Ми пропонуємо разом подивитися на славетні шляхи 
нашої держави й відчути це свято разом. 
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З нагоди великого національно-
го свята нашої державності – Дня 
незалежності України прийміть 
найсердечніше вітання і побажан-
ня. Народ України святкує вже 
29 річницю, відколи здійснилася 
споконвічна мрія наших пред-
ків - бути господарями на своїй 
багатій, прекрасній і чарівній 
українській землі. Безумовно, ця 
визначна дата навічно увійшла в 
історію молодої держави, золо-
тою сторінкою її біографії, за-
початкувала нову епоху в житті 
українського народу, законодавчо 
закріпила його вікові, демокра-
тичні прагнення до національ-
ного відродження, духовної сво-
боди, економічного зростання та 
культурного піднесення.

Перші кроки незалежності ста-
ли випробовуванням для всіх нас 
- тестуванням на зрілість, на тер-
піння, на толерантність, нарешті 
– на здоровий глузд. Впевнена, 
що день прийдешній принесе нам 
світле почуття радості від усвідом-
лення власної причетності до роз-
будови нашого району, столиці та 
всієї України! 

Від щирого серця й від усієї душі 
зичу вам здоров’я, щастя, добра, 
достатку, миру, щедрої долі, сили 
і наснаги в усіх ваших справах і 
нехай мрія про краще майбутнє 
окриляє вас на нові звершення, на 
нові добрі починання, в ім’я со-
борної незалежної демократичної 
процвітаючої України, надійної 
запоруки добробуту й щасливого 
життя її народу. 

Зі святом Вас! 
Хай святиться ім’я твоє вічно, 
Україно - колиско наша!

З повагою
Редактор газети «Нова Доба»

Олег Спорников

ДОРОГІ НАШІ ЧИТАЧІ!
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1. Військовий парад на День 
Незалежності. 2018 рік. Армія - це 
справжній символ нашої свободи. 
Фото: Олег Спорников
2. Національний заслужений ака-
демічний ансамбль танцю України 
імені Павла Вірського. Концерт 
на честь Незалежності України. 
2019 рік. 
Фото: Андрій Набатов
3. Свято Незалежності України, опозиційний 
мітинг. 2012 рік. Фото: Оскар Янсонс
4. Відтепер армія, справді з народом! День Не-
залежності 2017 рік. Фото: Олег Спорников

5. Батько Тарас – дивиться на нас. 
День Незалежності у Києві. 2010 рік. 
Фото: Оскар Янсонс
6. Діти нашої незалежності. Майдан. 2018 рік. 
Фото: Олег Спорников
7. Свято Незалежності у Переяславі. 2018 рік. 
Фото: Михайло Городецький
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НЕЗАБАРОМ ВИБОРИ 
ДО МІСЦЕВИХ РАД!

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

За сім місяців поточного року 
малий та середній бізнес при-
столичного регіону сплатив 1,3 
млрд грн єдиного податку. Про 
це повідомив в.о. начальника ГУ 
ДПС у Київській області Олександр 
Загорський. Зокрема, він підкрес-
лив, що приріст надходжень до 
відповідного показника минулого 
року дорівнює 10% або майже 117 
млн грн додаткових для місцевих 
скарбниць коштів.  Так, станом 
на 1 серпня 2020 року фізичні 
особи-підприємці сплатили 1,1 
млрд грн, забезпечивши динаміку 
приросту на 11% або 109 млн 
грн. Юридичні особи (ІІІ група) 
перерахували до бюджетів 144,5 
млн грн, що на 3% або 4,5 млн грн 
більше за показник аналогічного 
періоду 2019 року. У свою чер-
гу, сільгоспвиробники-спрощенці 
спрямували до місцевих бюджетів 
108,8 млн грн. Це на 3,4 млн грн 

більше, аніж було сплачено торік.  
Найбільші суми єдиного податку 
сплатили підприємці, зареєстро-
вані на територіях Києво-Свято-
шинського управління – 259 млн 
грн, Білоцерківського та Ірпінсь-
кого управлінь – 231 та 194 мільй-
они гривень відповідно.  Окремо 
Загорський повідомив, що значну 
частку єдиного податку забезпе-
чили ФОПи, задіяні у сферах опто-
вої та роздрібної торгівлі, а також 
ремонту автотранспорту – 276,7 
млн грн, інформації та телеко-
мунікації – 273,6 млн грн, а також 
професійної, наукової та техніч-
ної діяльності – 140,3 млн грн.  
З-поміж юридичних осіб-спрощен-
ців найбільш популярним видом 
діяльності є ведення сільського, 
лісового та рибного господарств. 
Це принесло бюджетам громад 
Київщини 112,1 млн грн. На дру-
гому місці за обсягом надходжень 
– операції з нерухомим майном 
– 27,5 млн грн єдиного податку. 
Завершує трійку лідерів діяльність 
у сфері адміністративного та до-
поміжного обслуговування – 26,8 
млн грн.  Загалом на території об-
ласті обліковуються 78972 фізичні 
та 7863 юридичні особи-платники 
єдиного податку.

1,3 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ СПЛАТИВ 
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС КИЇВЩИНИ

Безмитна квота на вітчизняний 
мед не задовольняє ні Європу, ні 
Україну. Поточний обсяг квоти не 
задовольняє як попит Європи, так і 
можливості української медової ін-

дустрії. Тому наступні перемовини 
Україна – ЄС мають бути націлені 
на збільшення як безмитної квоти, 
так і зниження митних тарифів. Про 
це заявила прес-служба ФАО. Онов-
лення Угоди про асоціацію між ЄС 
та Україною  наступного року може 
надати новий поштовх для розвит-
ку української медової індустрії, 
посилити позиції України на ринку 
ЄС та знизити залежність від поста-
вок китайського меду, який наразі 
формує близько 40% від сукупних 
поставок меду в цьому напряму.

УКРАЇНА ДРУГИЙ У ЄВРОПІ ЕКСПОРТЕР 
НАТУРАЛЬНОГО МЕДУ

Загальний обсяг експорту оз-
броєння та військової техніки до 
іноземних країн підприємств-спе-
цекспортерів Укроборонпрому за 
перше півріччя цього року сягнув 
142 млн доларів, у топі країн-ім-
портерів – Китай, Туреччина, 
Пакистан. Про це повідомляє 
пресслужба концерну. “Попри 
світову пандемію, активна ро-
бота спецекспортерів дозволила 
укласти близько 140 експортних 
контрактів з 36 країнами світу на 
загальну суму 142 млн доларів. 
Усього за цей період укладено 
експортно-імпортних контрактів 
на 154 млн доларів”, — сказано 
у повідомленні.  Зазначається, 
що “топ-10 країн основних імпор-
терів української продукції, частка 
експорту яких склала 85%, були: 
Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, 
Йорданія, В’єтнам, Азербайджан, 
Алжир, Марокко, Ефіопія”. Так, 
серед вагомих експортних поста-
вок (понад 5 млн доларів) у пер-
шому півріччі 2020 року вказано 
постачання до КНР обладнання та 
складових до техніки ВМС, а також 
надання послуг з R&D за авіадви-
гунобудівною тематикою, поста-
чання до Туреччини радіолока-
ційної станції та супутніх товарів, 
постачання до Йорданії комплек-
тувальних виробів для ракетного 
озброєння, а також надання по-
слуг з ремонту авіадвигунів для 
В’єтнаму. У регіональній структурі 

міжнародних передач товарів вій-
ськового призначення переважає 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
— 56% від усіх поставок. Частка 
європейських країн у регіональній 
структурі експорту озброєння та 
військової техніки зросла до 19%, 
у 2019 році вона складала 13%, а 
у 2013 році — всього 3%. Третім 
географічним ринком вітчизняної 
продукції військового призна-
чення є Близький Схід та Північ-
на Африка — 18%. У структурі 
експорту озброєнь та військової 
техніки традиційно перше місце 
займає постачання авіаційної тех-
ніки, надання послуг з ремонту і 
модернізації та постачання запча-
стин до неї — 30%, сегмент війсь-
ково-морської техніки склав 25%, 
бронетанкової техніки та техніки 
ППО — 16% та 14% відповід-
но. Наймасштабніші контракти, 
укладені у першому півріччі 2020 
року, були на постачання систем 
ППО до країн Європи та Амери-
ки, високоточної зброї до однієї з 
країни Близького Сходу.

ЗБРОЯ Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШИХ СТАТЕЙ 
УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ

• 5 вересня – початок виборчого процесу місцевих виборів.
• До 6 вересня – подання до ЦВК документів політичних партії про участь у місцевих 

виборах.
• До 10 вересня – встановлення розміру грошової застави для виборчих округів усіх 

рівнів – сільського, селищного, районного в місті, міського, районного та  обласного.
• Від 15 до 24 вересня – офіційне висування усіх кандидатів на участь у місцевих виборах 

(депутат, сільський, селищний та міський голова).
• До 2 жовтня – оприлюднення усіх відомостей про реєстрацію кандидатів.
• Початок передвиборної агітації – наступного дня після офіційної реєстрації кандидата 

або політичної партії.
• До 5 жовтня – прийом звернень про відмову від балотування політичних партій або 

кандидатів.
• До 7 жовтня – процес затвердження тексту виборчого бюлетеня.
• До 9 жовтня – утворення дільничних виборчих комісій.
• До 13 жовтня – дільнична виборча комісія передає до звичайних виборчих дільниць 

попередній список виборців з метою подальшого виготовлення іменних запрошень на 
вибори.
• До 15 жовтня – поквартирне розповсюдження іменних запрошень на вибори.
• До 19 жовтня – процес уточнення попереднього списку виборців на дільницях, зокре-

ма перевірка кількості виборців, які не можуть самостійно пересуватися.
• До 22 жовтня – передавання уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії 

звичайної виборчої дільниці.
• Від 23 жовтня до 20.00 25 жовтня – заборона соціологічної діяльності, спрямованої на 

оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами.
• О 24.00 23 жовтня – офіційне припинення передвиборної агітації.
• 24 жовтня – “день тиші”.
• До 20.00 23 жовтня – можливість оформити документ для права голосування за місцем 

перебування.
• Від 8.00 до 20.00 25 жовтня 2020 року – проведення голосування.
• До 3 та 6 листопада включно – встановлення та оголошення підсумків голосування.
Як змінити адресу голосування
В Україні дозволили змінювати адресу голосування на виборах 2020 в Україні. Офіційну 

постанову ухвалила ЦВК 1 липня цього року.
Відповідно на місцевих виборах в Україні зможуть проголосувати ті громадяни, які не 

мають прописки у паспорті.
Щоб змінити своє місце голосування, потрібно звернутись до Державного реєстру ви-

борців та написати заяву. Такі звернення прийматимуться у міжвиборчий період та у 
перші п’ять днів самого виборчого процесу.

Нова Доба» публікує календар 
місцевих виборів 2020:

1) Повна назва документа державного планування, що пропону-
ється, та стислий виклад його змісту: 

Проект Детального плану території багатопаливного автозаправного 
комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошин-
ського району Київської області розроблено з метою деталізації архі-
тектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної 
документації з урахуванням раціонального розташування об’єктів но-
вого будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах 
території, що проектується.

Містобудівну документацію - детальний план території - розроблено 
на підставі рішення №2419 від 1 червня 2020 року LXIII сесії VII скликан-
ня Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київ-
ської області на земельні ділянці, загальною площею 0, 2997 га, з цільо-
вим призначенням для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.
Мета і завдання містобудівної документації: визначення плану-

вальної структури території, яка підлягає забудові; вирішення питання 
інженерного забезпечення; розташування об’єктів інфраструктури; ви-
рішення благоустрою, озеленення території та організація дорожнього 
руху.
Площа території, щодо якої розроблявся детальний план території, 

становить 0,2997 га, на якій передбачено розташування багатопалив-
ного автозаправного комплексу та об’єктів інженерної інфраструктури.
Замовник містобудівної документації - Святопетрівська сільська 

рада Києво-Святошинського району Київської області. Розробник місто-
будівної документації - ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД».
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування:
Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського  району Київської 

області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому 

числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 25-го серпня 2020 року і три-

ває до 23-го вересня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологіч-

ну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення 
має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного 
планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розгля-
даються
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слу-

хань:
Громадські слухання відбудуться 15 вересня 2020р. о 10:00 год. за 

адресою:  с.Святопетрівське, вул. Володимирська, буд. 2-б в приміщенні 
сільської ради.

Заплановано прилюдне обговорення проекту містобудівної докумен-
тації «Детальний плану території багатопаливного автозаправного комп-
лексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського 

району Київської області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку  
(розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за 

якою можна ознайомитися із проектом Детального плану терито-
рії багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білгород-
ській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської 
області та звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись із проектом Детального плану території багатопаливно-
го автозаправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське 
Києво-Святошинського району Київської області та звітом про стратегіч-
ну екологічну оцінку можна в Святопетрівській сільській раді Києво-Свя-
тошинського району Київської області за адресою с. Святопетрівське, 
вул. Володимирська, буд. 2-б, в кабінеті спеціаліста-землевпорядника з 
понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00. Відповідальна особа спеціа-
ліст-землевпорядник Запольський  Юрій Іванович.

Проект Детального плану території багатопаливного автозаправного 
комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошин-
ського району Київської області та звіт про стратегічну екологічну оцінку 
також розміщено на сайті https://sv.petrivske.org.ua/.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його пошто-

ва та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської 

області.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 

08631, Київська обл., Києво-Святошинського р-н., с. Святопетрівське, 
вул. Володимирська, буд. 2-б.

Відповідальним за розгляд пропозицій громадськості є спеціаліст-зем-
левпорядник Святопетрівської сільської ради – Запольський  Юрій Івано-
вич (тел. (04598)5-89-96).

Електронна адреса: petrivska_silrada@ukr.net 
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 25.08.2020 по 

23.09.2020.
Пропозиції до проєкту містобудівної документації приймаються від 

осіб, визначених ч. 7 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» з дотриманням вимог встановлених ч. 6 ст. 21 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме, у письмо-
вій формі, із зазначенням призвіща, ім’я та по-батькові, місця проживан-
ня, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням 
вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів 
та правил.

Пропозиції та зауваження, що надійшли після встановленого терміну 
не розглядаються.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа дер-
жавного планувння:

Святопетрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської 
області.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проекту документа державного планування:
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
проекту Детального плану території багатопаливного автозаправного комплексу по вул. Білго-

родській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського  району Київської області, звіту про страте-
гічну екологічну оцінку та початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості
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1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщен-

ня, громадський будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами.
Місцезнаходження об’єкта: 08162, Україна, Київська об-

ласть, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Ма-
шинобудівників, буд. 6-К.
Опис об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, громад-

ський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями 
та спорудами площею 80,7 кв.м. знаходиться по вул. Маши-
нобудівників, буд. 6-К в смт. Чабани, Києво-Святошинського 
району, Київської області. Фундамент нежитлової будівлі 
- бетон, стіни - цегла, покрівля - рулонна, перекриття - за-
лізобетон, підлога - цемент. Нежитлова будівля підключена 
до електрики.
Право власності на об’єкт зареєстроване за Чабанівською 

селищною радою та передано в господарське відання ко-
мунальному підприємству «Чабанівська керуюча компанія 
житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради 
Києво-Святошинського району Київської області (Реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 1851808632224).
Функціональне використання нежитлового приміщення: на 

даний час вільне та не використовується. Умови користуван-
ня: без умов.
Інформація про земельну ділянку: 
Місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошин-

ський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 6-К.
Кадастровий номер: 3222457400:01:003:5068.
Площа: 0,045 га.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови.
Інформацію про особу, якій земельна ділянка належить 

на праві власності або користування: Чабанівська селищна 
рада Києво-Святошинського району Київської області, код 
ЄДРПОУ 04362160.
Наявність обтяжень: відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт не пере-

буває в оренді.
Інформація про балансоутримувача: комунальне підпри-

ємство «Чабанівська керуюча компанія житлово-комуналь-
них послуг» Чабанівської селищної ради Києво-Святошин-
ського району Київської області (код за ЄДРПОУ 05392105), 
місцезнаходження: 08162, Київська область, Києво-Свято-
шинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 2А, 
тел. 096-719-31-19. Контактна особа: начальник Ситник 
Іван Степанович, тел. 096-719-31-19.
Дані про об’єкт: фотографічні зображення та технічна до-

кументація об’єкта додаються.
2. Інформація про аукціон. 
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу затвердженого Постановою КМУ від 10.05.2018 
року №432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: «10» вересня 2020 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електронною тор-
говою системою для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжки часу з 9:00 до 18:00 години. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні без умов, в аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного 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 електронно-
го аукціону окремо в проміжку часу з 16 години 15 хвилин 
до 16 години 45 хвилин для проведення електронного аук-
ціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-

ватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 

ПДВ):
 • продаж на аукціоні без умов – 193 624,00 грн. (сто 

дев’яносто три тисячі шістсот двадцять чотири гривні 00 
копійок);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 96 

812,00 грн. (дев’яносто шість тисяч вісімсот дванадцять гри-
вень 00 копійок);
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 96 812,00 грн. (дев’яносто шість тисяч вісімсот дванадцять 
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для 

кожного із способів продажу (10% від стартової ціни):
 • продаж на аукціоні без умов – 19 362,24 грн. (дев’ятнад-

цять тисяч триста шістдесят дві гривні 24 копійки);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 9 

681,20 грн. (дев’ять тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 
20 копійок);
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 9 681,20 грн. (дев’ять тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 
20 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 944,60 грн. (дев’ятсот сорок чотири 
гривні 60 копійок), що становить 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати станом на 01 січня поточного року.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна-

ходження та номери рахунків у національній та іноземній 
валюті, відкритих для внесення операторами електронних 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська керу-

юча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Києву 

та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків гарантійних внесків:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська керу-

юча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Києву 

та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Оператор електронного майданчика перераховує на 

відповідний рахунок суми сплачених учасникам аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 
проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на від-

повідний рахунок сплачений гарантійний внесок перемож-
ця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 
дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта прива-
тизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Реквізити рахунків оператор електронних майданчиків, 

відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок – п’ятни-

ця з 9:00 год. до 16:00 год. за місцем розташування об’єкта 
(смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К), попередньо 
узгодивши з представником організатора аукціону або 
представником балансоутримувача годину огляду об’єкта 
за тел. 096-719-31-19 – начальник, Ситник Іван Степано-
вич.
Організатор аукціону: комунальне підприємство «Чаба-

нівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» 
Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району 
Київської області.
Місцезнаходження: 08162, Україна, Київська область, Ки-

єво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудів-
ників, 2А. 
Час роботи: пн-чт з 8:00 год. до 17:00 год., пт. – з 8:00 год. 

до 16:00 год., обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.
Контактна особа начальник, Ситник Іван Степанович, тел. 

096-719-31-19, адреса електронної пошти: vujkg2000@ukr.
net

Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукціону 

та надає його оператору електронного майданчика, через 
якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робо-
чих днів з дня, наступного за днем його формування елек-
тронною торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації про-

тягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем фор-
мування протоколу про результати електронного аукціону.
Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує 

ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з догово-

ром купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення до-
говору купівлі-продажу та його нотаріального посвідчення 
покупець сплачує неустойку у розмірі 5 відсотків ціни про-
дажу об’єкта.
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з дого-

вором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір 
підлягає розірванню відповідно до ст. 29 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Переможець аукціону, який відмовився від підписання 

протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбав-
ляється права на участь у подальших аукціонах з продажу 
того самого об’єкта.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним 

посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: рішення Чабанівської селищної ради 
від 04 серпня 2020 року №2497.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-

блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-15-000009-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із знижен-

ням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення в електронній торговій сис-
темі.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для 

кожного із способів продажу:
 • продаж на аукціоні без умов – 1 936,24 грн. (одна тисяча 

дев’ятсот тридцять шість гривень 24 копійки);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 968,12 

грн. (дев’ятсот шістдесят вісім гривень 12 копійок);
 •  продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 
968,12 грн. (дев’ятсот шістдесят вісім гривень 12 копійок).
Кількість кроків на аукціоні за методом покрокового зни-

ження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 50 кроків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій 

є посилання на веб-сторінки операторів електронного май-
данчика, які мають право використовувати електронний 
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний дого-
вір: https://prozorro.sale/
6. Перелік документів.
До заяви на участь у приватизації об’єкта малої привати-

зації подаються:
1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян 

України: 
•  заява в довільній формі; 
• документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску 

(у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січ-
ня поточного року), а також документ, що підтверджує спла-
ту гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 
з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському 
або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF 
до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на 
рахунок оператора електронного майданчика; 
 •  копія паспорта громадянина України; 
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків;  
 • письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу;
2) для потенційних покупців - юридичних осіб:
 • заява в довільній формі;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
України - для юридичних осіб - резидентів;
 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, за-
значається інформація про відсутність кінцевого бенефіці-
арного власника і про причину його відсутності;
 • документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження 

(витяг із торговельного, банківського або судового реєстру 
тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його 
видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних 
осіб - нерезидентів;
 • остання річна або квартальна фінансова звітність;
 • документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску 

(у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січ-
ня поточного року), а також документ, що підтверджує спла-
ту гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 
з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському 
або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF 
до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на 
рахунок оператора електронного майданчика. 
 • письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлове приміщення, громадський 
будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 80,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: 

Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К 
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1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: 08162, Україна, Київська 

область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. 
Одеське шосе, буд. 1-Д.
Опис об’єкта приватизації: нежитлова будівля площею 

30,5 кв.м. знаходиться по вул. Одеське шосе, буд. 1-Д в 
смт. Чабани, Києво-Святошинського району, Київської об-
ласті. Нежитлова будівля 1967 року будівництва, фунда-
мент - бетон, стіни - цегла, покрівля - шифер, перекриття 
- дерево, підлога - бетон.
Право власності на об’єкт зареєстроване за Чабанів-

ською селищною радою та передано в господарське 
відання комунальному підприємству «Чабанівська керу-
юча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області (Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1198598432224).
Функціональне використання нежитлової будівлі: на да-

ний час вільна та не використовується. Умови користуван-
ня: без умов.
Інформація про земельну ділянку: 
Місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошин-

ський район, смт. Чабани, вул. Одеське шосе, 1-Д.
Кадастровий номер: 3222457400:01:003:5450.
Площа: 0,0038 га.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови.
Інформацію про особу, якій земельна ділянка належить 

на праві власності або користування: право постійного 
користування земельною ділянкою, правокористувач – 
комунальне підприємство «Чабанівська керуюча компанія 
житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради 
Києво-Святошинського району Київської області, код ЄДР-
ПОУ 05392105.
Наявність обтяжень: відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт не пе-

ребуває в оренді.
Інформація про балансоутримувача: комунальне під-

приємство «Чабанівська керуюча компанія житлово-кому-
нальних послуг» Чабанівської селищної ради Києво-Свя-
тошинського району Київської області (код за ЄДРПОУ 
05392105), місцезнаходження: 08162, Київська область, 
Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Маши-
нобудівників, 2А, тел. 096-719-31-19. Контактна особа: 
начальник Ситник Іван Степанович, тел. 096-719-31-19.
Дані про об’єкт: фотографічні зображення та технічна 

документація об’єкта додаються.
2. Інформація про аукціон. 
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу затвердженого Постановою КМУ від 10.05.2018 
року №432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: «16» вересня 2020 

року. Час проведення аукціону встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжки часу з 9:00 до 18:00 години. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні без умов, в аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного 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 встановлю-
ється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16 години 15 
хвилин до 16 години 45 хвилин для проведення електро-
нного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-

ватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу 

(без ПДВ):
• продаж на аукціоні без умов – 73 187,00 грн. (сімдесят 

три тисячі сто вісімдесят сім гривень 00 копійок);
• продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 36 

593,50 грн. (тридцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто три 
гривні 50 копійок);
• продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 36 593,50 грн. (тридцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто 
три гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для 

кожного із способів продажу (10% від стартової ціни):
• продаж на аукціоні без умов – 7 318,70 грн. (сім тисяч 

триста вісімнадцять гривень 70 копійок);
• продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 3 

659,35 грн. (три тисячі шістсот п’ятдесят дев’ять гривень 
35 копійок);

• продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 3 659,35 грн. (три тисячі шістсот п’ятдесят дев’ять гри-
вень 35 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 944,60 грн. (дев’ятсот сорок чотири 
гривні 60 копійок), що становить 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати станом на 01 січня поточного року.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її міс-

цезнаходження та номери рахунків у національній та іно-
земній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська керу-

юча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Києву 

та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків гарантійних внесків:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська керу-

юча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Києву 

та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Оператор електронного майданчика перераховує на 

відповідний рахунок суми сплачених учасникам аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 
проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на від-

повідний рахунок сплачений гарантійний внесок перемож-
ця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 
дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати 
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Реквізити рахунків оператор електронних майданчиків, 

відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок – п’ят-

ниця з 9:00 год. до 16:00 год. за місцем розташування 
об’єкта (смт. Чабани, вул. Одеське шосе, буд. 1-Д), попе-
редньо узгодивши з представником організатора аукціо-
ну або представником балансоутримувача годину огляду 
об’єкта за тел. 096-719-31-19 – начальник, Ситник Іван 
Степанович.
Організатор аукціону: комунальне підприємство «Чаба-

нівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» 
Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району 
Київської області.
Місцезнаходження: 08162, Україна, Київська область, 

Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машино-
будівників, 2А. 
Час роботи: пн-чт з 8:00 год. до 17:00 год., пт. – з 8:00 год. 

до 16:00 год., обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.
Контактна особа начальник, Ситник Іван Степанович, тел. 

096-719-31-19, адреса електронної пошти: vujkg2000@
ukr.net
Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукціо-

ну та надає його оператору електронного майданчика, че-
рез якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох 
робочих днів з дня, наступного за днем його формування 
електронною торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати електронного аук-
ціону.
Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, спла-

чує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж про-
тягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з дого-

вором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу та його нотаріального посвід-

чення покупець сплачує неустойку у розмірі 5 відсотків 
ціни продажу об’єкта.
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з 

договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів 
договір підлягає розірванню відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».
Переможець аукціону, який відмовився від підписання 

протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбав-
ляється права на участь у подальших аукціонах з продажу 
того самого об’єкта.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним 

посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: рішення Чабанівської селищної ради 
від 04 серпня 2020 року №2497.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватиза-

ції під час публікації переліку об’єктів, що підляга-
ють приватизації в електронній торговій системі: UA-
AR-P-2020-07-15-000011-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із знижен-

ням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікуван-
ня інформаційного повідомлення в електронній торговій 
системі.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни 

для кожного із способів продажу:
•  продаж на аукціоні без умов – 731,87 грн. (сімсот трид-

цять одна гривня 87 копійок);
•  продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 

365,94 грн. (триста шістдесят п’ять гривень 94 копійки);
• продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 365,94 грн. (триста шістдесят п’ять гривень 94 копійки).
Кількість кроків на аукціоні за методом покрокового зни-

ження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 50 кроків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій 

є посилання на веб-сторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний 
договір: https://prozorro.sale/
6. Перелік документів.
До заяви на участь у приватизації об’єкта малої привати-

зації подаються:
1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян 

України: 
•  заява в довільній формі; 
•  документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску (у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом 
на 01 січня поточного року), а також документ, що під-
тверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків 
стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого 
в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом), на рахунок оператора електронного майданчи-
ка; 
•  копія паспорта громадянина України; 
• копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків;  
• письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу;
2) для потенційних покупців - юридичних осіб:
•  заява в довільній формі;
•  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
України - для юридичних осіб - резидентів;
• інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, 
зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефі-
ціарного власника і про причину його відсутності;
•  документ про реєстрацію у державі її місцезнаходжен-

ня (витяг із торговельного, банківського або судового реє-
стру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави 
його видачі, перекладений українською мовою, - для юри-
дичних осіб - нерезидентів;
• остання річна або квартальна фінансова звітність;
• документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску 

(у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 
січня поточного року), а також документ, що підтверджує 
сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової 
ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в україн-
ському або іноземному банку (крім банків держав, внесе-
них FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунок оператора електронного майданчика. 
письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлова будівля, загальною площею 
30,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Одеське шосе, буд. 1-Д 
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1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будів-

ля.
Місцезнаходження об’єкта: 08162, Україна, Київська 

область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. 
Юності, буд. 1-Д.
Опис об’єкта приватизації: нежитлова будівля площею 

20,8 кв.м. знаходиться по вул. Юності, буд. 1-Д в смт. Ча-
бани, Києво-Святошинського району, Київської області. 
Нежитлова будівля 1992 року будівництва, фундамент 
- бетон, стіни - цегла, покрівля - рулонна, перекриття - 
залізобетонні плити, підлога - бетон. Нежитлова будівля 
підключена до електрики.
Право власності на об’єкт зареєстроване за Чабанів-

ською селищною радою та передано в господарське ві-
дання комунальному підприємству «Чабанівська керую-
ча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області (Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1198550832224).
Функціональне використання нежитлової будівлі: на 

даний час вільна та не використовується. Умови корис-
тування: без умов.
Інформація про земельну ділянку: 
Місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошин-

ський район, смт. Чабани, вул. Юності, 1-Д.
Кадастровий номер: 3222457400:01:002:5451.
Площа: 0,0185 га.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговуван-

ня інших будівель громадської забудови.
Інформацію про особу, якій земельна ділянка належить 

на праві власності або користування: право постійного 
користування земельною ділянкою, правокористувач – 
комунальне підприємство «Чабанівська керуюча компа-
нія житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної 
ради Києво-Святошинського району Київської області, 
код ЄДРПОУ 05392105.
Наявність обтяжень: відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт не 

перебуває в оренді.
Інформація про балансоутримувача: комунальне 

підприємство «Чабанівська керуюча компанія житло-
во-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради 
Києво-Святошинського району Київської області (код за 
ЄДРПОУ 05392105), місцезнаходження: 08162, Київська 
область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. 
Машинобудівників, 2А, тел. 096-719-31-19. Контактна 
особа: начальник Ситник Іван Степанович, тел. 096-719-
31-19.
Дані про об’єкт: фотографічні зображення та технічна 

документація об’єкта додаються.
2. Інформація про аукціон. 
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу затвердженого Постановою КМУ від 
10.05.2018 року №432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: «17» вересня 2020 

року. Час проведення аукціону встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжки часу з 9:00 до 18:00 години. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні без умов, в аукціоні 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 електронно-

му аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16 
години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин для проведен-
ня електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-

ватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу 

(без ПДВ):
 • продаж на аукціоні без умов – 44 388,00 грн. (сорок 

чотири тисячі триста вісімдесят вісім гривень 00 копі-
йок);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 22 

194,00 грн. (двадцять дві тисячі сто дев’яносто чотири 
гривні 94 копійки);
 • продаж на аукціоні за методом покрокового знижен-

ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій – 22 194,00 грн. (двадцять дві тисячі сто дев’яносто 
чотири гривні 94 копійки).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для 

кожного із способів продажу (10% від стартової ціни):
 • продаж на аукціоні без умов – 4 438,80 грн. (чотири 

тисячі чотириста тридцять вісім гривень 80 копійок);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2 

219,40 грн. (дві тисячі двісті дев’ятнадцять гривень 40 
копійок);

 • продаж на аукціоні за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 2 219,40 грн. (дві тисячі двісті дев’ятнадцять 
гривень 40 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію за-

яви на участь в аукціоні): 944,60 грн. (дев’ятсот сорок 
чотири гривні 60 копійок), що становить 0,2 розміру мі-
німальної заробітної плати станом на 01 січня поточного 
року.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її міс-

цезнаходження та номери рахунків у національній та 
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення пе-
реможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних май-

данчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська 

керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чаба-
нівської селищної ради Києво-Святошинського району 
Київської області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Ки-

єву та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків:
Одержувач: комунальне підприємство «Чабанівська 

керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чаба-
нівської селищної ради Києво-Святошинського району 
Київської області.
Код ЄДРПОУ: 05392105.
Рахунок (IBAN): UA293226690000026006300248600.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії ГУ по м. Ки-

єву та Київській області АТ «Ощадбанк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Оператор електронного майданчика перераховує на 

відповідний рахунок суми сплачених учасникам аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 
проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на 

відповідний рахунок сплачений гарантійний внесок пе-
реможця електронного аукціону протягом п’яти робо-
чих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в 
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації пе-
реможцем.
Реквізити рахунків оператор електронних май-

данчиків, відкритих для сплати покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків розміщені на 
сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок 

– п’ятниця з 9:00 год. до 16:00 год. за місцем розта-
шування об’єкта (смт. Чабани, вул. Юності, буд. 1-Д), 
попередньо узгодивши з представником організатора 
аукціону або представником балансоутримувача годину 
огляду об’єкта за тел. 096-719-31-19 – начальник, Сит-
ник Іван Степанович.
Організатор аукціону: комунальне підприємство «Ча-

банівська керуюча компанія житлово-комунальних по-
слуг» Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського 
району Київської області.
Місцезнаходження: 08162, Україна, Київська область, 

Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машино-
будівників, 2А. 
Час роботи: пн-чт з 8:00 год. до 17:00 год., пт. – з 8:00 

год. до 16:00 год., обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 
год.
Контактна особа начальник, Ситник Іван Степано-

вич, тел. 096-719-31-19, адреса електронної пошти: 
vujkg2000@ukr.net
Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукці-

ону та надає його оператору електронного майданчика, 
через якого ним подано цінову пропозицію, протягом 
трьох робочих днів з дня, наступного за днем його фор-
мування електронною торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати електронного 
аукціону.
Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, 

сплачує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 
ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купів-
лі-продажу.
За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з дого-

вором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення 

договору купівлі-продажу та його нотаріального посвід-
чення покупець сплачує неустойку у розмірі 5 відсотків 
ціни продажу об’єкта.
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з 

договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів 
договір підлягає розірванню відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».
Переможець аукціону, який відмовився від підписання 

протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, поз-
бавляється права на участь у подальших аукціонах з про-
дажу того самого об’єкта.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріаль-

ним посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлен-

ня.
Дата і номер рішення про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: рішення Чабанівської се-
лищної ради від 04 серпня 2020 року №2497.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації 

під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації в електронній торговій системі: UA-
AR-P-2020-07-15-000012-2.
Період між аукціоном без умов та 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 в 
електронній торговій системі.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової 

ціни для кожного із способів продажу:
 • продаж на аукціоні без умов – 443,88 грн. (чотириста 

сорок три гривні 88 копійок);
 • продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 

221,94 грн. (двісті двадцять одна гривня 94 копійки);
 • продаж на аукціоні за методом покрокового зни-

ження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 221,94 грн. (двісті двадцять одна гривня 
94 копійки);
Кількість кроків на аукціоні за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 50 кроків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на 

якій є посилання на веб-сторінки операторів електро-
нного майданчика, які мають право використовува-
ти електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
6. Перелік документів.
До заяви на участь у приватизації об’єкта малої при-

ватизації подаються:
1) для потенційних покупців - фізичних осіб - гро-

мадян України: 
 • аява в довільній формі; 
 • документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску (у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати ста-
ном на 01 січня поточного року), а також документ, що 
підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 
відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім 
банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора 
електронного майданчика; 
 • копія паспорта громадянина України; 
 • копія реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків;  
 • письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу;
2) для потенційних покупців - юридичних осіб:
 • заява в довільній формі;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
України - для юридичних осіб - резидентів;
 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, 
зазначається інформація про відсутність кінцевого бе-
нефіціарного власника і про причину його відсутності;
 • документ про реєстрацію у державі її місцезнахо-

дження (витяг із торговельного, банківського або судо-
вого реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством 
держави його видачі, перекладений українською мовою, 
- для юридичних осіб - нерезидентів;
  • остання річна або квартальна фінансова звітність;
 • документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску (у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати ста-
ном на 01 січня поточного року), а також документ, що 
підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 
відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім 
банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора 
електронного майданчика. 
 • письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлова будівля, загальною пло-
щею 20,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 1-Д
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1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будів-

ля.
Місцезнаходження об’єкта: 03027, Україна, Київська 

область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. 
Озерна, буд. 20Т.
Опис об’єкта приватизації: нежитлова будівля площею 

40 кв.м. знаходиться по вул. Озерна, буд. 20Т в с. Ново-
сілки, Києво-Святошинського району, Київської області. 
Нежитлова будівля 1973 року будівництва, фундамент - 
залізобетон, стіни - цегляні, покрівля – азбестоцементі ли-
сти, перекриття – залізобетонні плити, підлога – цементна 
стяжка. Нежитлова будівля підключена до електромережі.
Право власності на об’єкт зареєстроване за Чабанівською 

селищною радою та передано в господарське відання 
комунальному підприємству «Новосілківська керуюча 
компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської 
області (Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1555063332224).
Функціональне використання нежитлової будівлі: на да-

ний час вільна та не використовується. Умови користуван-
ня: без умов.
Інформація про земельну ділянку: питання привати-

зації чи оренди земельної ділянки та її розмір Покупець 
вирішує самостійно в порядку, встановленому чинним за-
конодавством України.
Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт не 

перебуває в оренді.
Інформація про балансоутримувача: комунальне під-

приємство «Новосілківська керуюча компанія житлово-ко-
мунальних послуг» Чабанівської селищної ради Києво-Свя-
тошинського району Київської області (код за ЄДРПОУ 
25655972), місцезнаходження: 03027, Київська область, 
Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 
20, тел. 050-346-69-39. Контактна особа: юрисконсульт 
Губенко Ігор Васильович, тел. 050-346-69-39.
Дані про об’єкт: фотографічні зображення та технічна 

документація об’єкта додаються.
2. Інформація про аукціон. 
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу затвердженого Постановою КМУ від 10.05.2018 
року №432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: «11» вересня 2020 

року. Час проведення аукціону встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжки часу з 9:00 до 18:00 години. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електро-

нному аукціоні без умов, в аукціоні 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 електро-

нному аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин для прове-
дення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-

ватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу 

(без ПДВ):
• продаж на аукціоні без умов – 84 965,00 грн. (вісім-

десят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 00 
копійок);
• продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 42 

482,50 грн. (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят дві грив-
ні 50 копійок);
• продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 42 482,50 грн. (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят дві 
гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону 

для кожного із способів продажу (10% від стартової 
ціни):
• продаж на аукціоні без умов – 8 496,50 грн. (вісім тисяч 

чотириста дев’яносто шість гривень 50 копійок);
• продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 

248,25 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім гривень 25 
копійок);
• продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
– 4 248,25 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім гривень 
25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію 

заяви на участь в аукціоні): 944,60 грн. (дев’ятсот сорок 

чотири гривні 60 копійок), що становить 0,2 розміру мі-
німальної заробітної плати станом на 01 січня поточного 
року.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її міс-

цезнаходження та номери рахунків у національній та 
іноземній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведен-
ня переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:
Одержувач: комунальне підприємство «Новосілківська 

керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанів-
ської селищної ради Києво-Святошинського району Київ-
ської області.
Код ЄДРПОУ: 25655972.
Рахунок (IBAN): UA223226690000026006300236407.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії - Головного 

управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощад-
банк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних майдан-

чиків гарантійних внесків:
Одержувач: комунальне підприємство «Новосілківська 

керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанів-
ської селищної ради Києво-Святошинського району Київ-
ської області.
Код ЄДРПОУ: 25655972.
Рахунок (IBAN): UA223226690000026006300236407.
Банк одержувача: ТВБВ №10026/0830 філії - Головного 

управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощад-
банк».
МФО: 322669.
Призначення платежу: обов’язково вказати, за що та за 

який об’єкт надійшли кошти.
Оператор електронного майданчика перераховує на 

відповідний рахунок суми сплачених учасникам аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 
проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на від-

повідний рахунок сплачений гарантійний внесок перемож-
ця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 
дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати 
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Реквізити рахунків оператор електронних майданчи-

ків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та 
реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок – 

п’ятниця з 9:00 год. до 16:00 год. за місцем розташування 
об’єкта (с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20Т), попередньо 
узгодивши з представником організатора аукціону або 
представником балансоутримувача годину огляду об’єкта 
за тел. 050-346-69-39 – юрисконсульт, Губенко Ігор Васи-
льович.
Організатор аукціону: комунальне підприємство «Ново-

сілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» 
Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району 
Київської області.
Місцезнаходження: 03027, Україна, Київська область, Ки-

єво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20. 
Час роботи: пн-чт з 8:00 год. до 17:00 год., пт. – з 8:00 год. 

до 16:00 год., обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.
Контактна особа юрисконсульт, Губенко Ігор Васильо-

вич, тел. 050-346-69-39, адреса електронної пошти: 
novosilki@i.ua
Веб-сайт: http://novosilky.org.ua/
Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукціо-

ну та надає його оператору електронного майданчика, че-
рез якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох 
робочих днів з дня, наступного за днем його формування 
електронною торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати електронного аук-
ціону.
Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, спла-

чує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж про-
тягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з дого-

вором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу та його нотаріального посвід-
чення покупець сплачує неустойку у розмірі 5 відсотків 
ціни продажу об’єкта.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з 
договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів 
договір підлягає розірванню відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».
Переможець аукціону, який відмовився від підписання 

протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбав-
ляється права на участь у подальших аукціонах з продажу 
того самого об’єкта.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним 

посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов прода-

жу об’єкта приватизації: рішення Чабанівської селищ-
ної ради від 04 серпня 2020 року №2497.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації 

під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації в електронній торговій системі: UA-
AR-P-2020-07-15-000007-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із знижен-

ням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікуван-
ня інформаційного повідомлення в електронній торговій 
системі.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової 

ціни для кожного із способів продажу:
•  продаж на аукціоні без умов – 849,65 грн. (вісімсот 

сорок дев’ять гривень 65 копійок);
•  продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 

424,83 грн. (чотириста двадцять чотири гривні 83 копій-
ки);
•  продаж на аукціоні за методом покрокового знижен-

ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій - 424,83 грн. (чотириста двадцять чотири гривні 83 
копійки).
Кількість кроків на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій – 50 кроків.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на 

якій є посилання на веб-сторінки операторів електро-
нного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/
6. Перелік документів.
До заяви на участь у приватизації об’єкта малої при-

ватизації подаються:
1) для потенційних покупців - фізичних осіб - грома-

дян України: 
•  заява в довільній формі; 
• документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску 

(у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 
січня поточного року), а також документ, що підтверджує 
сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової 
ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в україн-
ському або іноземному банку (крім банків держав, внесе-
них FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунок оператора електронного майданчика; 
•  копія паспорта громадянина України; 
•  копія реєстраційного номера облікової картки платни-

ка податків;  
•  письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу;
2) для потенційних покупців - юридичних осіб:
•  заява в довільній формі;
•  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
України - для юридичних осіб - резидентів;
• інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, 
зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефі-
ціарного власника і про причину його відсутності;
•  документ про реєстрацію у державі її місцезнаходжен-

ня (витяг із торговельного, банківського або судового реє-
стру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави 
його видачі, перекладений українською мовою, - для юри-
дичних осіб - нерезидентів;
•  остання річна або квартальна фінансова звітність;
• документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску 

(у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 
січня поточного року), а також документ, що підтверджує 
сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової 
ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в україн-
ському або іноземному банку (крім банків держав, внесе-
них FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунок оператора електронного майданчика. 
• письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлова будівля, загальною площею 

40 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20Т



88 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Київська обласна газета «Нова 
Доба» є зареєстрованим 

друкованим громадсько-політич-
ним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київсь-
кої області

«Нова Доба» видається з початку 
2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської 
області. 

Громадсько-політична тематика 
займає певне місце на шпальтах 
«Нової Доби», але ви зустрінете 
тут і корисні поради і розважальні 
публікації. Тим часом проблеми жи-

телів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі 

журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затиш-

ного сімейного читання у 
родинах, які цікавляться життям 

рідного краю. 

Ми не є політичним проектом і не 
віддаємо переваги яким-небудь 
певним партіям чи громадським ор-

ганізаціям

Шановні читачі! 
Київська обласна газета «Нова 
Доба» – це завжди цікаві та важливі 

події столичного регіону.  
Підписуйте газету у будь-якому 
відділенні “Укрпошти” в Києві та 

Київській області.

Наш передплатний індекс 60851

Лише у першому кварталі діє 
спеціальна акційна ціна: 
1 місяць – 4 грн. 70 коп.  
3 місяці – 14 грн. 10 коп. 

Що на нас батьків чекає найближчими днями?

Питання підготовки освітніх закладів до 
початку навчального року та заповненість 
ліжок, які відведені для госпіталізації хворих 
на COVID-19, розглянула сьогодні Держав-
на комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив Міністр Кабінету Міністрів 
України Олег Немчінов, була заслухана ін-
формація МОН та МОЗ щодо підготовки до 
нового навчального року, а крім того, Мін-
довкілля надало рекомендації щодо утилі-
зації використаних педагогами та дітьми 
засобів індивідуального захисту, зокрема, 
масок. Олег Немчінов зазначив, що дані 
норми будуть оформлені в постанові голов-
ного державного санітарного лікаря і вже 
завтра оприлюднені на сайті МОЗ.

Заступник Міністра охорони здоров’я 
– головний державний санітарний лікар 
Віктор Ляшко додав, що змінено вимоги до 
носіння педагогічним складом засобів ін-
дивідуального захисту. Зокрема, під час про-
ведення уроків вчителям дозволяється одя-
гати захисний прозорий щиток, а не маску.

Крім того, він наголосив, що медичні 
огляди перед навчальним роком проводять-
ся для дітей, які йдуть до першого класу, для 
всіх інших дітей вони проводяться раз на 
рік.

«Дитина повинна пройти медичний огляд 
один раз на рік. Він прив’язується, плюс-
мінус два тижні, до її дня народження. Від-
повідальність за проходження покладаєть-
ся на батьків, які можуть сконтактувати  з 
сімейним лікарем і визначити час для про-
ведення огляду», – підкреслив Віктор Ляш-
ко.

Також він повідомив, що Державною 
комісією ТЕБ та НС розглянуто стан справ 
з наповненістю ліжок, які відведені для го-
спіталізації хворих на коронавірусну інфек-
цію. Заступник Міністра підкреслив, що 

сьогодні спостерігається значне збільшення 
завантаженості ліжок в 7 регіонах країни.

«Тому додатково вводяться нові лікарні 
до вже існуючого переліку закладів охоро-
ни здоров’я, в яких буде здійснюватися го-
спіталізація хворих на COVID-19. Зокрема, 
в Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпат-
ській, Івано-Франківській, Тернопільській 
та Рівненській областях», – зазначив Віктор 
Ляшко. За його словами, НСЗУ буде укла-
дати додаткові контракти саме з цими лікар-
нями для того, щоб всі, хто потребує допом-
оги вчасно, її отримав, щоб була можливість 
закупівлі всіх необхідних медикаментів та 
для оплати праці лікарів.

Заступник Міністра повідомив, що 20 
серпня, в четвер, буде переглянуто рівні 
епідемічної небезпеки на підставі кількості 
осіб, які захворіли за останні 14 днів.

 «Попередній четвер, коли приймалось 
перше зонування, таких регіонів було 10. 
Зараз по статистиці, яку ми маємо, кількість 
областей, у яких буде проведено розгляд те-
риторій і зонування по кольоровій гамі уже 
є 13, але динаміка зростання показує, що 
додатково можуть долучитися й інші об-
ласті», – підкреслив головний санітарний 
лікар.

Департамент комунікацій 
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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