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Управління підготовки до 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – базу відпо-
чинку «Біла акація», розташовану за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський район, 
с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15, що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології», 
код за ЄДРПОУ 14310483, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «ЮС КОНСАЛТ», код за ЄДРПОУ 34734229, яка єдина 
подала заяву на участь в аукціоні з умовами. Ціна продажу – 386 247,60 грн (триста вісім-
десят шість тисяч двісті сорок сім грн 60 коп.), у тому числі податок на додану вартість – 
64 374,60 грн (шістдесят чотири тисячі триста сімдесят чотири грн 60 коп.).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – гараж літер (А-1) загальною площею 39,8 м2 
за адресою: Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського (вул. Радянська), 1. Покупець 
об’єкта малої приватизації – Ковальчук Павло Миколайович. Ціна, за якою придбано об’єкт 
малої приватизації, – 40 001,00 грн (сорок тисяч одна грн 00 коп.) без ПДВ.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ), 
місце зна хо дження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12, ба лан со-
ут римувач: Управління Державної міграційної служби України в Луганській області (код 
за ЄДРПОУ 37851432), орган управління – Державна міграційна служба України, прива-
тизовано на електрон ному аукціоні без умов учасником, який надав найвищу цінову про-
позицію, – Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» 
(код за ЄДРПОУ 3341905026) за 74 688,00 грн (сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят 
вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 12 448,00 грн (дванадцять тисяч чотириста сорок 
вісім грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна –  
будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов  
до статутного капіталу СВАТ «Садовод»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будинок тваринника площею 90,6 м2, 
що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод».
Місце зна хо дження об’єкта: 22742, Він ницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, 

вул. Жовтнева, 11б.
Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 20119134. 

Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 22865, Він ницька обл., Немирівський р-н, 
смт Ситківці, вул. Вокзальна, 18, контактна особа: Гребенюк Вадим Миколайович, дирек-
тор ТОВ «Шанс», тел. (04331) 2-26-46.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
90,6 м2, 1971 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використовується. 
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно 04.10.2018, номер запису про право власності: 28227392, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна: 1659706905212.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове 
призначення земельної ділянки, наявність обтяжень: відсутня.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020, година, о котрій починається аук-

ціон, встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 9.00 до 18.00.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 
до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіта-
лу СВАТ «Садовод», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець будину тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу 
СВАТ «Садовод», має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 5345,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2672,50 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2672,50 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 534,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 267,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 267,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду державного 

майна України по Він ницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2800,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахун-
ків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон-
них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Він ницькій 

та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Він ницькій 

та Хмельницькій областях
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати по-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні 
з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Гребенюк Вадим Миколайович, директор ТОВ «Шанс», 
тел. (04331) 2-26-46.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10,  
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 
67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмель-
ницькій областях від 05.05.2020 № 555 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни 
та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000212-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 20 календарних днів від дати опуб лі ку вання інформацій-
ного повідомлення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 53,45 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 26,73 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 26,73 грн.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

7 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

11 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

11 До уваги оцінювачів

12 Прийнято рішення  
про приватизацію

відомості
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Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць
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продаж об’єктів малої приватизації

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля лазні загальною 
площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Племзавод «Україна».
Місце зна хо дження об’єкта: 22345, Він ницька область, Літинський ра-

йон, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про ба лан со ут римувача: балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 

загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови, перебуває в незадовіль-
ному стані, середньозважений фізичний знос – 60 %, не експлуатується, 
за призначенням не використовується.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 24.10.2018, номер запису про право 
власності: 28534890, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1675651505224.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про када-
стровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність 
обтяжень: відсутня.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020, година, о котрій по-

чинається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукці-
ону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00.

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

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

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

Приватизація будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адре-
сою: 22345, Він ницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, 
вул. Б. Варави, 1а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 3002,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1501,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1501,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 300,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 150,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2700,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування 

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432)67-30-41.  
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративни-
ми правами держави Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 554 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 30,02 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 15,01 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 15,01 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі лазні літ. А площею 50,8 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля лазні літ. А площею 50,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 22343, Він ницька обл., Літинський р-н, 

с. Громадське, вул. Ковпака, 4а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 22343, Він-

ницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1, контактна 
особа – головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський» Околодько 
Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А площею 
50,8 м2, 1962 року забудови, за призначенням не використовується та 
не експлуатується. Стан незадовільний. Право державної власності за-
реєстровано 15.02.2018, номер запису 24917538.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0300 га, облікову-
ється у ряду 96 – землі не надані у власність або постійне користування, 
в межах населеного пункту на території Громадської сільської ради, землі 
громадського призначення. Структурні елементи кадастрового номера 
0522481800:03:000. Право власності не зареєстровано.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

Приватизація будівлі лазні літ. А площею 50,8 м2 здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

Покупець будівлі лазні літ. А площею 50,8 м2 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 3099,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1549,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1549,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 309,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 154,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 154,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2400,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування 

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 545 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000240-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 30,99 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 15,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною 
площею 424,1 м2, який не увійшов до статутного капіталу  
ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною 
площею 424,1 м2, який не увійшов до статутного капіталу 
ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9».
Місце зна хо дження об’єкта: 24321, Він ницька обл., м. Ладижин, 

вул. Промислова, 9б.
Ба лан со ут римувач (най ме ну вання його місце зна хо дження, контактні 

дані): ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт: центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною 

площею 424,1 м2, 1975 року побудови, за призначенням не використову-
ється та не експлуатується. Технічний стан будівлі незадовільний, потребує 
відновлення покрівлі, мережі електропостачання. Право державної влас-
ності зареєстровано 26.12.2018, номер запису 29645991, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1731603705106.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24321, Він ницька 
обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9б. Інформація про кадастровий но-
мер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень: 
відсутня. Земельна ділянка окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

Приватизація центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною пло-
щею 424,1 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною площею 
424,1 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 185 756,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 92 878,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 92 878,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 575,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 287,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9 287,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2200,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
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Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 546 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-30-000005-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 857,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 928,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 928,78 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про продаж 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна –  
лінії електромереж, що не увійшла до статутного  
капіталу ВАТ «Він ницьке АТП – 10555»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  лінія електромереж, 
що не увійшла до статутного капіталу  
ВАТ «Він ницьке АТП – 10555».
Місце зна хо дження об’єкта: 21011, м. Він ниця, вул. Ватутіна, 10б.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження і кон-

тактні дані): ТОВ «Він ницяпроморенда», код за ЄДРПОУ 42042741. Місце-
зна хо дження та контактні дані зберігача: 21011, м. Він ниця, вул. Ватутіна, 
10б, контактна особа: Бігун Сергій Петрович, тел. +38(067) 430-01-93.

Відомості про об’єкт приватизації: до лінії електромереж 1972 року 
випуску входить: повітряний електрокабель протяжністю 115 м, марки 
ААБ 3х50+1V25, напругою 380В, матеріал – алюміній, в робочому стані 
(проходить від підстанції ТП-38 до ввідного щитка РЩ-380В по бетонно-
му паркану); повітряний електрокабель протяжністю 242 м, марки АВВГ 
3х35+1х16, матеріал – алюміній, в робочому стані (проходить від ввідного 
щитка РЩ-380В до виробничої будівлі); повітряна лінія для освітлення те-
риторії протяжністю 290 м, напругою 220В, матеріал – алюміній, в неро-
бочому стані (складається з 8 залізобетонних опор розміром 12х0,2х0,12 
м та з двох дротів марки АС 25).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

Приватизація лінії електромереж, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Він ницьке АТП – 10555», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець лінії електромереж, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Він ницьке АТП – 10555», має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 221 379,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 110 689,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 110 689,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22 137,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 068,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 11 068,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умова продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3000 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).

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

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Бігун Сергій Петрович, тел. +38 (067) 
430-01-93.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 
до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс  
(0432) 67-30-41, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 547 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000001-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 2 213,79 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1 106,90 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 106,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про продаж 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – приміщення їдальні загальною  
площею 391,4 м2 в будівлі торгового комплексу

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення їдальні 
загальною площею 391,4 м2 в будівлі торгового комплексу літ. 
А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з № 14 до № 33 площею 
379,3 м2; підвал № 1 площею 12,1 м2, вхідний майданчик 
а, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742.
Місце зна хо дження об’єкта: 24357, Він ницька обл., Тростянецький р-н, 

с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження і 

контактні дані): Новоободівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 4331099. 
Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 24357, Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Центральна, 1, контактна 
особа: голова Новоободівської сільської ради Мороз Ніна Пилипівна, 
тел. (04343) 5-14-82.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення їдальні загальною пло-
щею 391,4 м2 знаходиться в двоповерховій будівлі торгового комплексу 
літ. А, 1977 року побудови. Перебуває в задовільному стані, за призна-
ченням не використовується.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 23.09.2019, номер запису про право 
власності: 33348416, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
182063223.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д окремо не 
виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призна-
чення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності 
на земельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

Приватизація приміщення їдальні загальною площею 391,4 м2 у будівлі 
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з № 14 до 
№ 33 площею 379,3 м2; підвал № 1 площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, 
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432.

Покупець приміщення їдальні загальною площею 391,4 м2 в будівлі 
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з № 14 до 
№ 33 площею 379,3 м2; підвал № 1 площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, 
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», 
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 329950,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 164975,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 164975,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32995,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16497,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 16497,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Умова продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2700,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Новоободівської сільської ради 
Мороз Ніна Пилипівна, тел. (04343) 5-14-82.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 
до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс  
(0432) 67-30-41, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 548 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000047-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 3299,50 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1649,75 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1649,75 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про продаж на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 
у будівлі торгового комплексу

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення 
побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 у будівлі 
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі 
з № 34 до № 39 площею 139,4 м2; на 2-му поверсі з № 40 
до № 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи 
а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742.
Місце зна хо дження об’єкта: 24357, Він ницька обл., Тростянецький р-н, 

с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження і 

контактні дані): Новоободівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 4331099. 
Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 24357, Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Центральна, 1, контактна 
особа: голова Новоободівської сільської ради Мороз Ніна Пилипівна, 
тел. (04343) 5-14-82.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення побуткомбінату за-
гальною площею 261,4 м2 знаходиться в двоповерховій будівлі торгового 
комплексу літ. А, 1977 року побудови. Перебуває в задовільному стані, за 
призначенням не використовується.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 23.09.2019, номер запису про право 
власності: 33348680, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1920616205241.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д, окремо не 
виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призна-
чення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності 
на земельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 
у будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з 
№ 34 до № 39 площею 139,4 м2; на 2-му поверсі з № 40 до № 52 площею 
122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутного 
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів ма-
лої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432.

Покупець приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 у 
будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з 
№ 34 до № 39 площею 139,4 м2; на 2-му поверсі з № 40 до № 52 площею 
122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутно-
го капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 217485,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108742,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 108742,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21748,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10874,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10874,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умова продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2720,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Новоободівської сільської ради 
Мороз Ніна Пилипівна, тел. (04343) 5-14-82.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 
до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс  
(0432) 67-30-41, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 549 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000049-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 2174,85 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1087,43 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1087,43 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлової будівлі для продуктів загальною  
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу  
ВАТ «Удицький цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h нежитлова будівля для продуктів загальною 
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Удицький цукровий завод».
Місце зна хо дження об’єкта: 23853, Він ницька обл., Теплицький р-н, 

с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загальною пло-

щею 87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не використову-
ється за призначенням. Стан незадовільний. Право державної власності 
зареєстровано 22.12.2008, реєстраційний номер 25891426.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., Те-
плицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, окремо не виділена. Інформація 
про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, 
наявність обтяжень відсутня. Право власності на земельну ділянку не за-
реєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 
87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий за-
вод» та знаходиться за адресою: 23853, Він ницька обл., Теплицький р-н, 
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2 
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 5338,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2669,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2669,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 533,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 266,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 266,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3 400,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за 
місце зна хо дженням об’єкта: Він ницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, 
вул. 1 Травня, 2а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу привати-
зації державного майна Управління приватизації, управління державним 
майном та корпоративними правами держави Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. (0432) 67-27-46.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, 
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок, тел./факс (0432) 67-27-46.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 
05.05.2020 № 550.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000231-3.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-
тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 53,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 26,69 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про продаж 
на аукціоні об’єкта малої приватизації,  
окремого майна – металевої ємності – 400 м3

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  металева ємність – 
400 м3.
Місце зна хо дження об’єкта: 23600, Він ницька обл., м. Тульчин, вул. За-

водська, 2г.
Відомості про балансотримача (най ме ну вання, його місце зна хо дження 

і контактні дані): зберігач, ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за 
ЄДРПОУ 33414908. Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 23600, 

Він ницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2, контактна особа: директор 
ТОВ «Тульчинський консервний завод» Залізняк Віталій Анатолійович, 
тел. (0235) 2-17-80.

Відомості про об’єкт приватизації: металева ємність – 400 м3,  
1972 року введення в експлуатацію, використовувалась для зберігання 
мазуту.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 19.11.2019, номер запису про право 
власності: 34288662, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1968739405101.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., 
м. Тульчин, вул. Заводська, 2а окремо не виділена. Інформація про ка-
дастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, на-
явність обтяжень відсутня. Право власності на земельну ділянку не за-
реєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.06.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

Приватизація металевої ємності – 400 м3, що перебуває на зберіганні 
ТОВ «Тульчинський консервний завод», здійснюється відповідно до ви-
мог Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець металевої ємності – 400 м3 має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 103659,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51829,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 51829,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10365,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5182,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5182,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умова продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2950,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом мож-
на у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Тульчинський консерв-
ний завод» Залізняк Віталій Анатолійович, тел. (0235) 2-17-80.

Най ме ну вання організатора аукціону Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 
16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс  
(0432) 56-24-65, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 05.05.2020 № 551 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-06-04-000009-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1036,59 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 518,30 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 518,30 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна  
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – окремого майна у складі:  
будівля інституту, літ. А-3, площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638);  
паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639), у складі:  
паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, ворота № 4, ворота 
№ 5; замощення І, площею 146 м2 (інв. № 10009049); 
замощення ІІ, площею 929 м2 (інв. № 10009050);  
тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635);  
лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» (інв. № 10007636), 
що розташований за адресою: Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 та перебуває на балансі 
НЕК «Укренерго» (код за ЄДРПОУ 00100227)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h   
будівля інституту, літ. А-3, площею 2457,9 м2 
(інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, 
хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І, 
площею 146 м2 (інв. № 10009049); замощення ІІ, площею 
929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічильник S-430 
(інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08»  
(інв. № 10007636) за адресою: Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4, що перебуває 
на балансі НЕК «Укренерго» (код за ЄДРПОУ 00100227).
Інформація про ба лан со ут римувача: НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, 

вул. Симона Петлюри, буд. 25, тел.: +38 (044) 238-30-15.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

триповерхова будівля з підвалом введена в експлуатацію у 1983 році, 
розташована на правому березі річки Дніпро на відстані – 1 км від греблі 
«ДніпроГЕС» та аркового мосту, який з’єднує правий берег міста з ост-
ровом Хортиця.

Фундамент – залізобетонні блоки; стіни – залізобетонні панелі; між-
поверхове перекриття – залізобетонні плити; поли – паркет, плитка; дах – 
суміщений, рулонний; сходи – залізобетонні марші; підвал; опалення – 
центральне; електропостачання; водопровід; каналізація. Будівля має: 
два входи до підвалу з вулиці; два основних входи до першого поверху; 
на кожному поверсі по двоє сходових маршів.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 
0,3061 га, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:04:018:0155, 
передана в постійне користування Державному підприємству Українсько-
му науково-дослідному, проектно-вишукувальному та конструкторсько-
технологічному інституту «Укрсільенергопроект» (правонаступник НЕК 
«Укренерго»).

Цільове призначення земельної ділянки – для розташування інженер-
ного корпусу (код за КВЦПЗ 02.07).

Згідно з інформацією з державних реєстрів будь-які обтяження та за-
борони на земельну ділянку відсутні.

Функціональне використання об’єкта приватизації – адміністратив-
на будівля.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням 

стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 09 червня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація окремого майна у складі: будівля інституту, літ. А-3, 
площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, воро-
та № 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 м2 (інв. № 10009049); за-
мощення ІІ, площею 929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічильник S-430 
(інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» (інв. № 10007636) 
за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4, 
що перебуває на балансі НЕК «Укренерго» (код за ЄДРПОУ 00100227), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», із змінами, Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 
8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4 670 725,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 335 362,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 335 362,64 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 467 072,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 233 536,26 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 233 536,26 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімаль-

ної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).

Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область, м. Запоріж-
жя, вул. Вишневського, 4.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-76.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Ткаченко 

Ольга Анатоліївна, (061) 226-07-76, reform2_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 30.04.2020 № 12/1-146.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000022-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 (двадцять 

два) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
22 (двадцять два) дні.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 46 707,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 353,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 23 353,63 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні з умовами  
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – дитячої установи (вул. В. Яцюка,  
с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва –  
дитяча установа.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського 

району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля 

дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною 
будівлі загальною площею 106,0 м2.

Біля будівлі знаходиться свердловина для видобутку води, діаметр 
труби – 300 мм, глибина – 20 м. Поруч розташовані мережі електро- та 
газопостачання.

Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією шко-
ли, яка огороджена металевою сіткою.

Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова пред-
ставлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового 
призначення. Район розташування об’єкта характеризується добре роз-
винутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта: до сільської ради – 200 
м; до автобусної зупини – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.

Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності будівлі дитячої установи – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної 

ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд. Кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151. 
Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.

Власник земельної ділянки: держава в особі Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України. 

Обтяжень на земельну ділянку немає.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 10 червня 2020 року, 

час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ 
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 
змінами).

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опуб лі ку вання 
відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електрон ному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 189949,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 94974,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 94974,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18994,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9497,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9497,45 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того 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 електрон-
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електрон ного майданчику через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з по-

купцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).

2. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного 
зобов’язання – протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації (Порядок проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 №432 (із змінами).

3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 9 
від 31.01.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 10000,00 грн протягом 30 днів з дня підпи-
сання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 №432 (із змінами).

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

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

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 
валюті:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного вне-

ску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США 

та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом мож-
на в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях, за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи управ-
ління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа – Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок 
(0372) 51-86-60. Адреса електрон ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 04.05.2020 № 45 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опуб лі ку вання ін-

формаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опуб лі ку вання інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опуб лі-
ку вання інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1899,50 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (949,75 грн) стартової ціни 

об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (949,75 грн) стартової ціни 
об’єкта приватизації.

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – гаража загальною площею 28,4 м2, 
розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, 
вул. Незалежності, 29а/1, що перебуває на балансі  
Північного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гараж загальною площею 
28,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Не-

залежності, 29а/1.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Північний офіс Держаудитслужби.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 18, тел. (04053) 272-60-18.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж загальною площею 28,4 м2 

являє собою прибудоване нежитлове приміщення до будівлі, яка склада-
ється із блоків гаражів, має окремий вхід та виїзд на проїжджу частину. 
Наявні ворота, оглядова яма, електропостачання. Група капітальності – ІІІ. 
Облаштування під’їзних доріг – асфальтоване покриття, відстань до цен-
тру міста – 0,3 км, залізничного вокзалу – 3,8 км, автовокзалу – 3,3 км, 
основних магістралей – 0,05 км.
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Інформація про чинні договори оренди.
Договір оренди від 18.01.2019 № 03-19 нерухомого майна – гаража 

наземного загальною площею 28,4 м2, розташованого за адресою: Чер-
нігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1, укладений між 
Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях (правонаступник Регіо наль ного від-
ділення Фонду державного майна України по Чернігівській області) та 
Бобровицькою районною державною адміністрацією; розмір орендної 
плати – 1,00 грн (одна грн 00 коп.) за рік; строк дії договору оренди – 
до 16.01.2022 (включно).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом при-
ватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на вебсайті Фонду дер-

жавного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2744.
З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта можна 

ознайомитись на сайтах: privatization.gov.ua, vdr.spfu.gov.ua.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 червня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного 
аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-
оні з умовами: 29 290,71 грн (двадцять дев’ять тисяч двісті дев’яносто грн 
71 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 929,07 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 14 645,36 грн 
(чотирнадцять тисяч шістсот сорок п’ять грн 36 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 464,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 14 645,36 грн 
(чотирнадцять тисяч шістсот сорок п’ять грн 36 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 464,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 2 000 грн (дві ти-
сячі грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140075, 
одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325, 
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта;

умови чинного договору оренди від 18.01.2019 № 03-19 нерухомого 
майна – гаража загальною площею 28,4 м2, розташованого за адресою: 
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1, укладеного 
між Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Київ-
ській, Черкаській та Чернігівській областях (правонаступник Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області) та 
Бобровицькою районною державною адміністрацією, зберігають свою 
чинність для нового власника до 16.01.2022 (включно).

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електрон них май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

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

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

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електрон них майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна 
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце-
зна хо дження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місце зна хо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва 
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 67-63-02, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
06.05.2020 № 13/263 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої 
приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі 
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-09-000007-2.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 292,91 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 146,46 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 146,46 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів 
електрон них майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлового приміщення (частини будівлі) 
загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», сараю літ. 
«Г-1» (частини будівлі сараю) за адресою: Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, с. Кілки, вул. Садова, 6

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлове 
приміщення (частина будівлі) загальною площею 56,8 м2, 
погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1» (частина будівлі сараю).
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кіл-

ки, вул. Садова, 6.
Ба лан со ут римувач: Чуднівська районна державна лікарня ветеринар-

ної медицини (код за ЄДРПОУ 00698199).
Відомості про об’єкт: одноповерхове нежитлове приміщення (части-

на будівлі) загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1» 
(частина будівлі сараю) розташоване на околиці с. Кілки, на відстані 7 км 
від м. Чуднів, за призначенням не використовуються. Рік введення в екс-
плуатацію – 1989. Стан задовільний. Фундамент та цоколь – стрічковий, 
стіни – цегляні, перегородки – цегляні, підлога – дощата, дах – азбофане-
ра, вікна та двері – наявні. Інженерні комунікації: електроосвітлення.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 10.07.2018, індексний номер витягу 
130833721.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні Чуднівської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 071083 від 07.07.2011.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 66293,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 33146,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 33146,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6629,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3314,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3314,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4900,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Рівненській та Житомирській областях від 05.05.2020 
№ 251.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000025-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 662,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 331,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 331,47 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі Романівської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 
37,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, 
с. Вільха, вул. Миропільська, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівлі 
Романівської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 
площею 37,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Романівський р-н, 

с. Вільха, вул. Миропільська, 8.
Ба лан со ут римувач: Романівська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698472).
До складу об’єкта входить: будівля державної лікарні ветеринарної 

медицини (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
118,2 м2, перегородки цегляні, підлога бетонна, покрівля – азбофанера, 
вікна та двері відсутні, інженерні комунікації – відсутні, стан задовільний; 
сарай (літ. Б-1) – одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею 
37,0 м2, стан – незадовільний, інженерні комунікації – відсутні. Об’єкт зна-
ходиться на околиці населеного пункту, за призначенням не використо-
вується, поруч проходить дорога з твердим покриттям. Територія об’єкта 
неогороджена та не охороняється.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 04.07.2018, індексний номер витягу 
132054111.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці площею 0,5 га, яка перебуває у постійному користуванні Романів-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта 
про право постійного користування серія ЯЯ № 071491 від 10.11.2012.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 54055,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 27027,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 27027,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5405,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2702,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2702,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 

20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4800,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Рівненській та Житомирській областях від 05.05.2020 
№ 250.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000022-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 540,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 270,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 270,28 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта соціально-культурного призначення – будинку 
культури загальною площею 960,8 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Тихого)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкт h а: об’єкт соціально-культурного призначення – 
будинок культури загальною площею 960,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) 

(нині – вул. Олекси Тихого).
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання 

«Київприлад», код за ЄДРПОУ 14309669, адреса: 03067, м. Київ, вул. Гар-
матна, 2.

Відомості про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення – бу-
динок культури загальною площею 960,8 м2 (двоповерховий), рік побу-
дови – 1961, фундамент – бетон; стіни цегляні; покрівля – шифер; пере-
криття залізобетонне; підлога – лінолеум, керамічна плитка, паркет; право 
державної власності на об’єкт зареєстровано.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адресою: 
м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Тихого) перебуває у 
постійному користуванні ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» на під-
ставі рішення виконавчого комітету Київської міської ради (КМДА).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 08 черв-

ня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

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

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

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2 433 421,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 216 710,50 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 216 710,50 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 243 342,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 121 671,05 грн (без урахуван-

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

дальшого подання цінових пропозицій – 121 671,05 грн (без урахуван-
ня ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.
Умови продажу:
у 30-денний термін з дати підписання договору купівлі-продажу об’єкта 

малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – будинку 
культури загальною площею 960,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 
82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Тихого) погасити витрати, пов’язані з про-
веденням оцінки майна в процесі приватизації, понесені Державним під-
приємством «Виробниче об’єднання «Київприлад», у сумі 55 000,00 грн 
(п’ятдесят п’ять тисяч грн 00 коп.);

об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепрофі-
льований.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
адресою: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Ти-
хого). Телефон 456-48-60, E-mail: office@kievpribor.kiev.ua. Відповідальна 
особа: Зінов’єва Валентина Володимирівна.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.
html. Телефон для довідок (044) 281-00-23.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 05.05.2020 № 254.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-03-18-000001-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 24 334,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 167,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 167,11 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності,  

т. 200-36-36

КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів  
оціНоЧНої діялЬНості

ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях про проведення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені з метою надання 
послуг з оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 
32,6 м2 (у тому числі площа загального користування – 6,3 м2) на 
третьому поверсі адміністративного будинку.

Ба лан со ут римувач – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Він ницькій та Хмельницькій областях.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.04.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ХОО ВГО «Всеукраїнська спілка екс-

пертів оцінювачів».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-
кументацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із за-
коном; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку виконання робіт.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного за-
безпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться  � через 14 днів після опуб лі ку вання цієї інфор-
мації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 за-
гальною площею 658,5 м2.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107м.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,5 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля вартового 

поста) літ. А-1 загальною площею 96,3 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. 

А-1 загальною площею 12,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107і.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля побутових 

приміщень вантажників) літ. А-1 загальною площею 121,8 м2 та 
ґанок літ. А.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107ж.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.

 5. Назва об’єкта оцінки: будівля боксів гаражів літ. А-1 загаль-
ною площею 101,8 м2.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля майстерень 

енергослужби) літ. А-1 загальною площею 181,7 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 106д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля гаражів літ. А-1 загальною пло-

щею 52,4 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 106г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (склад) літ. А-1 за-

гальною площею 131,5 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 85з.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля контрольно-пропускного пункту 

літ. А-1 загальною площею 32,1 м2 та навіс літ. А1.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 85ж.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі та навіси.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. А-1 (будівля за-

правного пункту) загальною площею 13,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 85д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля заправного 

пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 м2.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 85г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля АБК ас-

фальтного заводу) літ. А-3 загальною площею 725,2 м2 (разом з 
підвалом літ. під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, 
балконом літ. а2).

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 84г.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 

приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,5 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 909,1 м2.
Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 

«Дніпро».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 32,9 м2 та частина ангара площею 24,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Дніпропетровське обласне відділення (філія) 

комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, 3у.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ГО «ЕКО СПОРТКЛУБ «РІДНА КРАЇНА».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
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Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті 
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо відповідно до Положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експерт-
ної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до По-
ложення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про пре-
тендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної най-
більшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» 
та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД 
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують 
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 3,0 тис. грн;

комплекс будівель та споруд – 4,58 тис. грн;
спеціалізована техніка – 1,72 тис. грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-

товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-

ниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-

єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 

конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 21.05.2020 до 16.00.
Конкурс відбудеться  � 27.05.2020 об 11.00 в Управлінні забез-
печення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шев-
ченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 89,6 м2 на 

третьому поверсі адмінбудівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Бо-

гуна, 8.
Платник робіт з оцінки: ФОП Онищик Олександр Володимирович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціноч-
ної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізація-
ми в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях) подаються запечатані 
в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом під-
твердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подаєть-
ся конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться  � 27 травня 2020 року о 14.30 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незаверше-
не будівництво клубу.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Талалаївський 

район, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації 

шляхом продажу на аукціоні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підпи-

сання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 30.04.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме май-

но: будівля під літ. Б-1 – сарай загальною площею 73,8 м2, що ста-
новить 19/100 частки від нежитлових будівель об’єкта.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Коропська районна 
державна лікарня ветеринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Коропський р-н, 
с. Покошичі, вул. Московська, 7.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4000 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підпи-

сання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі виробничого, виробничо-
складського або складського призначення.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-
на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати 5 кален-

дарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запеча-
тані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних докумен-
тів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект 
Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться  � 27 травня 2020 року о 15.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № ХХХІХ 
загальною площею 4,0 м2 у будівлі юридичного факультету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.
Ба лан со ут римувач: ЛНУ імені Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 14.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменчук Тарас Петрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-

гальною площею 6,0 м2, розташованого на першому поверсі в бу-
дівлі навчального корпусу № 1.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Ба лан со ут римувач: Українська академія друкарства.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Розмус Оксана Миколаївна.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення за-

гальною площею 15,4 м2, яке розташоване на цокольному поверсі 
гуртожитку № 3.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпинця, 27.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Мерцяк Богдан Миколайович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 15,2 м2: приміщення на горищі площею 11,2 м2 та частина 
даху площею 4,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, 
вул. Львівська, 1а.

Ба лан со ут римувач: Відділ агропромислового розвитку Городоцької 
райдержадміністрації Львівської області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 2,0 м2.

Ба лан со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Гаврилко Д. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 

33,6 м2 на другому поверсі будівлі поліклініки.
Ба лан со ут римувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністер-

ства внутрішніх справ України по Кіровоградській області».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул. Волкова, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Інкопмарк Медсервіс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 

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

бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, вне-
сеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 
та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у ка-
лендарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10, до 22 травня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться  � 28.05.2020 об 11.00 у регіо наль ному від-
діленні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки 

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень пер-

шого поверху площею 19,4 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний 

історико-архітектурний заповідник «Стара Умань».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 2, м. Умань, Чер-

каська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВІЦЕНА».
Дата оцінки: 30.04.2020.
2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – окреме майно – комплекс будівель та споруд, у складі: ад-
міністративна будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2; 
сарай, Б, загальною площею 9,2 м2; гараж, В, загальною площею 98,0 м2; 
віварій з прибудовою, Г,г, загальною площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвірт-
ка, І огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Маньківська район-
на державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709359; 
20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Патона, 5).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., смт Маньківка, 
вул. Соборна, 140.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-
на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – окреме майно – причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску – 
1981, колір зелений, номер шасі 239776.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – окреме майно – автобус КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, 
колір оранжевий, номер кузова М0023466, номер шасі 1376219.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації держав-

ної власності – окреме майно – автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон 
«Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску – 1991, колір сірий, номер шасі 
ХТН330700М1414474.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, пе-
редбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».



9відомості
приватизації

№ 21 (1301) 13 травня 2020 року

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, 
вул. Львівська, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Мозола Неля Ярославівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (час-

тина підвалу та комірки) загальною площею 21,9 м2, розміщених у 
будівлі географічного факультету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Дорошенка, 41.
Ба лан со ут римувач: ЛНУ імені Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Дорошенка, 41.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Хлус Андрій Миколайович.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 101,3 м2 та частина 

зовнішньої бічної стіни площею 2,8 м2 будівлі навчального корпусу 
№ 1 загальною площею 104,1 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Ба лан со ут римувач: Українська академія друкарства.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 384, 385, 

386, 387, 388, 389 загальною площею 144,3 м2, що розміщені в 
підвалі будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство Державний інститут про-

ектування міст «Містопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чу-
принки, 71.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Опора Захід».
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загаль-

ною площею 158,0 м2 на цокольному поверсі учбового корпусу.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ів. Блажкевич, 14.
Ба лан со ут римувач: Львівське міжрегіо наль не вище професійне учи-

лище залізничного транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ів. Блажкевич, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Фоканел» ЛТД.
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля лісопильного цеху загальною 

площею 424,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Хар-

кова, 6з.
Ба лан со ут римувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Харкова, 6з.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Карпати К».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення підвального 

поверху (поз. 1-20 на плані ПД) загальною площею 6,6 м2 будівлі 
літ. А.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Ф. Ракоці, 13.

Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції в Закар-
патській області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Ф. Ракоці, 13.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Сендецька Оль-
га Олександрівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 

1-5, 29-31 за планом) загальною площею 106,4 м2 будівлі їдальні 
(літ. С).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Берегово, 
вул. Мочолівська, 157.

Ба лан со ут римувач: Берегівське міжрайонне управління водного гос-
подарства.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Бере-
гово, вул. Мочолівська, 157.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Деяк Дюла 
Олександрович.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину загаль-

ною площею 95,19 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, 

с. Синевир, 1264.
Ба лан со ут римувач: Національний природний парк «Синевир».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Міжгір-
ський р-н, с. Синевир, 1264.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Шпілька Іван 
Семенович.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного май-
на України від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання перемож-
ця: для об’єктів № 1 – 5,10 – 2400,00 грн, для об’єктів № 6 – 9, 11, 12 – 
3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 5, 10, 11 – приміщення, частини бу-
дівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна не-
рухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для 
об’єктів № 4, 6 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини 
будівель, призначені для їх розміщення; для об’єктів № 7, 8 – приміщення, 
частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська неру-
хомість); для об’єкта № 9 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та 
за функціональним призначеннями (виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість); для об’єкта № 12 – окремі будівлі, зокрема, 
порівняної площі та за функціональним призначеннями (адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів громадського харчування тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цьо-
го напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 
з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному 
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться  � в Регіо наль ному відділенні Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання 
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу 
включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04,  
(031) 261-38-83, 263-00-73.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху 
гуртожитку № 6 площею 2,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: три підвальні приміщення гуртожитку 

№ 6 площею 37,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Могутов Олександр Васильович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 
адмінбудівлі площею 27,1 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Тильчик Микола Вікторович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі пло-

щею 15,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Радивилів, 

вул. Почаївська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Семчук Інна Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: дамба 

літньо-маточного ставу (інв. № 321); контурна дамба виросного ставу (інв. 
№ 318); контурна дамба нерестового ставу (інв. № 315); розподільчий 
канал (інв. № 342); огороджувальна дамба (інв. № 337); контурна дамба 
(інв. № 335); огороджувальна дамба (інв. № 341)

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Рівненський 
район, с. Гуменники.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Миронець Віта Володимирівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

15 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення дру-

гого поверху триповерхової будівлі поста ЕЦ станції Острог пло-
щею 1,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Острозький 
район, с. Оженин, вул. Мирна (Леніна), 13і.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Локо Діджітал».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пер-

шого поверху одноповерхової будівлі ДСП (вокзалу) по станції Мо-
гиляни площею 1,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Острозький 
район, с. Могиляни, вул. Залізнична, 2.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
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Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Локо Діджітал».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого 

поверху одноповерхової будівлі станції Івачково площею 1,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Острозький 

район, с. Українка, вул. Залізнична, 49а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Локо Діджітал».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку, площею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, смт Демидів-

ка, вул. Миру, 144.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: КЗ «Регіо наль ний інформаційно-комп’ютерний 
центр».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 

навчального корпусу № 5 площею 6,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пластова, 31.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Джеджера Людмила Василівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 

гуртожитку № 1 площею 34,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 76а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Шин Ганна Юріївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху 

навчального корпусу № 2 площею 10,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пластова, 31.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Шин Ганна Юріївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі примлинового елева-

тора площею 35,95 м2 та частина будівлі елеватора комбікормового 
заводу площею 36,04 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Радивилів, 
вул. Волковенко, 11; Рівненська область, м. Радивилів, вул. Стрижака, 4.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, 

конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого по-

верху гуртожитку № 5 площею 17,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Волинська, 24.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Савчин Віталій Ярославович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 50,3 м2, розташоване на 2-му поверсі 2-поверхової при-
будови до 4-поверхової цегляної будівлі головного корпусу Миро-
гощанського аграрного коледжу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Дубенський 
район, с. Мирогоща, вул. Студентська, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

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

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмі-

ністративної будівлі площею 25,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, смт Гоща, 

вул. Ковпака, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

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

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ПО Земельні ресурси».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-

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

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

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

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

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

Конкурс відбудеться  � в Регіо наль ному відділенні Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях о 9.00 через 14 днів після опуб лі ку вання цієї інформації 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу 

з діловодства Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кабінет 
на першому поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового корпу-
су (інв. № 102005, літ. «А-6», пам’ятка архітектури та містобудуван-
ня) загальною площею 37,9 м2, що перебуває на балансі Харківського 
національного медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61022, м. Харків, просп. Науки, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний експортно-
імпортний банк України».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: водозливний колектор (інв. 

№ 20418) довжиною 77,5 м, в’їзд до похилого стволу (інв. № 20416) 
довжиною 210,0 м, що перебуває на балансі Товариства з додатковою 
відповідальністю «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, територія 
Бахмутської міської ради.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

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

Платник робіт з оцінки: Товариство з додатковою відповідальністю 
«СІНІАТ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-

женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

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

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

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

ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

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

ків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурс відбудеться  � через 14 календарних днів після опуб лі ку-
вання цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділенні Фонду 
державного майна по Харківській, Донецькій, та Луганській 
областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 

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

ПідсуМки
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ 
та ЛУГАНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 20.02.2020

Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімнати № 102 на 
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, інв. № 103000117, 
загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 13. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість 
послуг з оцінки – 1290 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень – кімнат № 5, 6, 
7, 8, 9, 10 на першому поверсі двоповерхової адміністративної прибудови 
до дев’ятиповерхового гуртожитку № 11 (інв. № б/н, літ. «А-9») загальною 
площею 83,8 м2, що перебувають на балансі Студентського містечка На-
ціонального аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 
за ЄДРПОУ 23912896. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. 
Електроінструментальний, 6а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 
17 на сьомому поверсі 11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу 
(літ. «А-11») загальною площею 79,0 м2, що перебувають на балансі Харків-
ської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 1896872. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 58. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг з 
оцінки – 2600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26 на сьомому поверсі 11-поверхової будівлі учбово-лабораторного 
корпусу (літ. «А-11») загальною площею 82,1 м2, що перебувають на ба-
лансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 
1896872. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 58. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 
2-5, 2-6, 3-2, 3-3 одноповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310014, 
реєстровий № 08675950.1.СКСКАЖ145) загальною площею 141,4 м2, що пе-
ребувають на балансі Головного управління Національної поліції в Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 231. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 
2650 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: ділянка покрівлі на даху семиповерхової 
адміністративно-управлінської будівлі (інв. № 10310001, літ. «А-7») загальною 
площею 15,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Харківській області (ідентифікаційний номер 0028954). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 
1980 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – буфет на першому по-
версі (площею 78,2 м2) та підвальне приміщення (площею 7,7 м2) у трипо-
верховій будівлі навчального корпусу (інв. № 10314095, літ. «А-5», пам’ятка 
архітектури), реєстровий номер майна 21188157.1.ТОЧВФГ002, загальною 
площею 85,9 м2, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного коле-
джу, код за ЄДРПОУ 21188157. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул. Сумська, 18/20. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 
2380 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності, 
проведеного 23.04.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору орен-
ди – приміщень загальною площею 30,3 м2 (у т. ч. 3,5 м2 – площа загального 
користування) на першому поверсі будівлі для органів управління, що облі-
ковується на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Дунаєвецькому районі Хмельницької області, за адресою: вул. Шевченка, 
буд. 83а, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Поділля – Екс-
перт». Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності по Він ницькій області, що відбувся 24.04.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську О. І. щодо визначення вар-

тості об’єкта оренди – нерухомого майна – окремо розташованого адмінп-
риміщення (літ. А) загальною площею 54,7 м2, сараю (літ. Б) площею 8,2 м2, 
вбиральні (літ. В) площею 1,44 м2, огорожі (літ. 1), хвіртки (літ. 2), що пере-
бувають на балансі Він ницького обласного центру зайнятості, за адресою: 
24200, Він ницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка, вул. Незалеж-
ності (колишня Леніна), 84, з метою продовження строку дії договору орен-
ди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 4450 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича В. Є. щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 29- – № 32) 
загальною площею 30,1 м2 на 6-му поверсі адміністративно-побутового 
корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Подільського державного під-

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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 737

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 28 листопада 2019 року № 918/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АСА ФІНАНС ГРУП» 
(вх. Фонду державного майна України від 10 квітня 2020 року № 19/803), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 листо-
пада 2019 року № 918/19, виданий Фондом державного майна Украї-
ни ТОВ «АСА ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 37693458).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 738

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 02 квітня 2019 року № 259/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відпо-
відальністю (далі – ТОВ) «ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ГРУП» (вх. Фонду від 22 квітня 
2020 року № 19/1595), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 квітня 2019 
року № 259/19, виданий Фондом ТОВ «ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ГРУП» (ідентифі-
каційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42888265).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 739

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 08 листопада 2017 року № 1074/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – при-
ватного підприємства (далі – ПП) «ТОВА» (вх. Фонду державного майна 
України від 22 квітня 2020 року № 19/1750), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 листопа-
да 2017 року № 1074/17, виданий Фондом державного майна України ПП 
«ТОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38715440).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 740

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 лютого 2018 року № 160/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою від-

повідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС» (вх. Фонду 
від 10 квітня 2020 року № 19/812), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 лютого 
2018 року № 160/18, виданий Фондом ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІНЖИНІРИНГ СЕР-
ВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39585269).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 741

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 21 жовтня 2019 року № 792/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою від-
повідальністю (далі – ТОВ) «ГРОСАЛЬ» (вх. Фонду від 22 квітня 2020 року 
№ 19/1639), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 жовтня 
2019 року № 792/19, виданий Фондом ТОВ «ГРОСАЛЬ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 41536912).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 742

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 05 листопада 2019 року № 844/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відпо-
відальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ» (вх. Фонду від 22 квітня 2020 
року № 19/1761), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 листопада 
2019 року № 844/19, виданий Фондом ТОВ «ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43243250).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 05.05.2020 м. Київ № 743

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 01 жовтня 2018 року № 761/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – 
ФОП) Ярового Бориса Івановича (вх. Фонду державного майна України 
від 22 квітня 2020 року № 19/1676), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01 жовтня 
2018 року № 761/18, виданий Фондом державного майна України ФОП 
Яровому Борису Івановичу (реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 2394204175).

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

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

Заступник Голови Фонду                                 Андрій ЄГОРОВ

приємства геодезії, картографії та кадастру, за адресою: 21100, м. Він ниця, 
вул. Костянтина Василенка, 20 (колишня 600-річчя, 25), з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук О. А. щодо визначен-
ня вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – 
8,8 м2, № 22 – 6,9 м2, № 23 – 38,9 м2) загальною площею 54,6 м2 у підвалі 
3-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що перебувають на балан-
сі Він ницького обласного центру зайнятості, за адресою: 22100, Він ницька 
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову А. А. щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част. № 8 – 
0,95 м2, № 9 – 16,2 м2, № 10 – 6,2 м2, № 11 – 1,7 м2, част. № 12 – 3,35 м2, 
№ 13 – 1,1 м2), загальною площею 29,5 м2 у підвалі 3-поверхового адміні-
стративного будинку, що перебувають на балансі Він ницького обласного 
центру зайнятості, за адресою: 22100, Він ницька обл., Козятинський р-н, 
м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, з метою продовження строку дії договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2400 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ВІН НиЦьКІЙ ТА ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності по Він ницькій області, що відбувся 29.04.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Г. А. щодо визначення 

вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ 16 площею 59,2 м2 у підвалі соціально-побутового корпусу (літ. А), що пе-
ребуває на балансі Він ницького обласного відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів, за адресою: м. Він ниця, вул. Пирогова, 135а, з метою 

продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець О. М. щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 14, № 15, 
част. № 16 (13,2 м2), № 17) загальною площею 74,8 м2 у прим. № 1 підва-
лу соціально-побутового корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Він-
ницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, за 
адресою: м. Він ниця, вул. Пирогова, 135а, з метою продовження строку дії 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вар-
тість надання послуг з оцінки – 1850 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, 
проведених 30.04.2020

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору 
оренди – будівлі майстерні загальною площею 420,5 м2, що обліковується 
на балансі Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство 
«Хмельницьке», за адресою: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл., 
визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг 
з оцінки – 2700,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцін-
ки – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – 
приміщення гаража площею 62,7 м2 у будівлі гаражів, що обліковується на 
балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за 
адресою: вул. Сіцінського, 26а, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука 
Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 1350,00 грн (без ура-
хування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.

Продовження рубрики на стор. 12
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прийНято рішеННя про приватизацію

Продовження. Початок рубрики на стор. 7 – 11

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, від 23.04.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності

Вартість 
виконання 

робіт

Строк вико-
нання робіт 

(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Частина нежитлового приміщення № 1.1.16 на 1-му 
поверсі пасажирського термінала «D» загальною 
площею 3,85 м2 за адресою: Київська область, 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що обліковується на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ТОВ «Ніка-
Експерт»

2300 3

2 Приміщення пилорами (інв. № 161) площею 45,6 м2 
за адресою: Київська область, Тетіївський район, 
с. Стадниця, вул. Заводська, 2, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Укрспирт»

ТОВ «Інжині-
ринговий центр 
«ЕКСКОН»

2790 2

3 Нежитлове приміщення площею 70,0 м2 та асфаль-
тований майданчик площею 40,0 м2 за адресою: 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Со-
фіївська Борщагівка, вул. Горького, 1, що перебуває 
на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий 
агрокомбінат «Пуща Водиця»

ФОП Кравцов 
Олег Іванович

2650 4

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по РІВНЕНСьКІЙ 
та ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 30.04.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Фізичну особу – підприємця Лапкіну Тетяну Василівну по об’єкту: не-
житлових приміщеннях площею 856,7 м2 будівлі торговельно-промислового 
комплексу, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», за адре-
сою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 22 
(вартість виконання – 2395,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: не-
житлових приміщеннях площею 40,5 м2 одноповерхової будівлі, що пе-
ребувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний ла-
бораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49 (вартість виконан-
ня – 2300,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження дії договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежит-
ловому приміщенню площею 6,0 м2 на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління ДПС у Жито-
мирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Б. 
Хмельницького, 24а (вартість виконання – 2395,00 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
дії договору оренди;

Фізичну особу – підприємця Бондарчука Олександра Миколайовича по 
об’єкту: нежитлових приміщеннях площею 75,7 м2 на цокольному поверсі 
будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політех-
нічного ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Володимирська, 16 (вартість 
виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлово-
му приміщенню площею 17,8 м2 на 7-му поверсі адміністративної будівлі, 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 05.05.2020:
 № 12/01-158-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: будівля та надвірні будівлі 
Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною 
площею 94,3 м2, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а та перебувають 
на балансі Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00700097);

  
  № 12/01-159-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом 

продажу на аукціоні об’єкта державної власності: будівлі та споруди у 
складі: нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор, 
що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 
с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебувають на балансі 
Голованівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код 
за ЄДРПОУ 00699980);

  
 № 12/01-160-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом прода-

жу на аукціоні об’єкта державної власності: нежитлове приміщення, вбудо-
ване в житловий будинок, загальною площею 76,7 м2, що розташоване за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4 
та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України 
в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802);

  
 № 12/01-161-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: комплекс будівель, що роз-
ташований за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Миру, 62 
та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України 
в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802);

  
 № 12/01-162-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: будівля Головківського 
державного пункту ветеринарної медицини з надвірними спорудами за-
гальною площею 46,4 м2, що розташована за адресою: Кіровоградська 
обл., Олександрійський р-н, с. Головківка, вул. Центральна (Леніна), 150 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській 
області, за адресою: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість ви-
конання – 2440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Фізичну особу – підприємця Музичука Петра Олександровича по 
об’єкту: нежитловому приміщенню (кабінет) площею 22,2 м2 в адміністра-
тивній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 
(вартість виконання – 2400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: 
нежитловому приміщенню (кабінет) площею 16,4 м2 першого поверху адмі-
ністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприєм-
ства «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 
25 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбулись 16.04.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 
(відм.+26,7 м) та частина стіни площею 14,0 м2 будівлі багатоканатного під-
йому головного ствола, що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП 
«Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33504964. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, c. Новоекономічне, просп. Миру, 
б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 349,7 м2 будівлі музичної школи (реєстровий номер 00131268.221.
ААЕЕИК936), що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК 
Донецькі електромережі», код за ЄДРПОУ 00131268. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський, 
вул. Шевченка, 9. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцін-
ки – 2600 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 
Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею 
17,0 м2. Балансоутримувач відсутній. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
в ХЕРСОНСьКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 27.04.2020

По об’єкту малої приватизації державної власності – «Будівля контори 
Ново-Олексіївського лісництва Скадовського державного лісомислив-
ського господарства (реєстровий № 00993225.3.А.ААДГЕ088) у складі: 
адмінбудівля (літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 м2; сарай (літ. Б); сарай (літ. 
В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж); туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопро-
від (№ 1, № 2); огорожа № 3; хвіртка № 4; вимощення 1», що перебуває 
на балансі ДП «Скадовське досвідне лісомисливське господарство» (ЄД-
РПОУ 00993225), за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Ла-
зурне, вул. Металургів, 2, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
для приватизації шляхом викупу з урахуванням невід’ємних поліпшень, 
здійснених орендарем під час оренди об’єкта (наказ Регіо наль ного від-

та перебуває на балансі Олександрійської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097);

  
 № 12/01-163-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: будівля та надвірні будівлі 
Новопразького державного пункту ветеринарної медицини загальною 
площею 27,4 м2, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, смт Нова Прага, вул. Миру (Леніна), 153/1 та перебува-
ють на балансі Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00700097).

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказів про прийняття рішення 
про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.05.2020:
 № 12/01-164-РП внесено зміни до наказу Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 23.01.2020 № 12/01-31-РП «Про прийняття 
рішення про приватизацію технічної будівлі ПРЦ літ. К, загальною площею 
41,9 м2», а саме: п. 1 наказу викладено в такій редакції: «1. Прийняти рі-
шення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної 
власності – технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею 41,9 м2, що роз-
ташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, 
вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 та перебуває на балансі ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766)»;

  
 № 12/01-165-РП внесено зміни до наказу Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 23.01.2020 № 12/01-32-РП «Про прийняття рі-
шення про приватизацію складу ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2», 
а саме: п. 1 наказу викладено в такій редакції: «1. Прийняти рішення про 
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власнос-
ті – склад ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2, що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомольська), 11 та перебуває на балансі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 
(код за ЄДРПОУ 21560766)»;

  
 № 12/01-166-РП внесено зміни до наказу Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 23.01.2020 № 12/01-30-РП «Про прийняття 
рішення про приватизацію технічної будівлі ПРЦ літ. А, загальною площею 
120,2 м2», а саме: п. 1 наказу викладено в такій редакції «1. Прийняти 

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ділення Фонду державного майна України в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі від 27.03.2020 № 161). Вартість робіт – 4 200 грн. Строк 
виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 22.04.2020

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – перемо-

жець

Термін ви-
конання, 

календар-
них днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Частина нежитлового 
приміщення

48,5 м. Київ, Харківське 
шосе, 15

ПП «Гарант-
Експерт»

2 4000

2 Нежитлове приміщен-
ня та частина асфаль-
тованого майданчика

58,5 
(у т. ч. 
14,5 та 
44,0)

м. Київ, вул. Є. 
Харченка, 36

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3900

3 Нежитлові примі-
щення

187,84 м. Київ, вул. В. 
Чорновола, 28/1, 
лабораторний кор-
пус № 16

ПП «ДУАНТ» 2 4060

4 Нежитлове примі-
щення

66,6 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3900

5 Нежитлове примі-
щення

52,7 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 3800

6 Нежитлове примі-
щення

22,2 м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 36

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 2400

7 Нежитлові примі-
щення

131,3 м. Київ, вул. Ве-
лика Васильків-
ська, 69

ПП «ДУАНТ» 2 4000

8 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

3,0 м. Київ, вул. На бе-
реж но-Хре ща тиць-
ка, 27 

ТДВ «НЕКОС» 3 3100

9 Нежитлове приміщен-
ня – об’єкт культурної 
спадщини

116,4 м. Київ, вул. Ярос-
лавів Вал, 40

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

2 5550

10 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Д. 
Маккейна, 29

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2500

11 Нежитлові примі-
щення

626,7 м. Київ, просп. В. 
Лобановського, 51 
(літ. «Е»)

ТОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 5720

12 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

1,0 м. Київ, вул. В. Ви-
нниченка, 9

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

2 2950

13 Нежитлові примі-
щення

255,4 м. Київ, вул. Він-
ницька, 14/39

ТОВ «Фінансова 
будівельна компа-
нія «Фіско»

2 3460

14 Нежитлове примі-
щення

103,5 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ТОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 5130

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єкта, що відбувся 06.05.2020

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – 
під’їздній залізничній колії довжиною 1801,63 пог. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» в процесі привати-
зації та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки (вартість 
робіт з оцінки – 2200 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта держав-
ної власності – технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею 120,2 м2, 
що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Ку-
шугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 та перебуває на балансі 
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766)».

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про зміну способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 05 травня 2020 
року № 344 прийнято рішення про зміну способу приватизації об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі столової (літ. 
1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адре-
сою: 07527, Київська область, Баришівський район, с. Бзів, вул. Свято-
Миколаївська, 22, яка під час приватизації не увійшла до статутного ка-
піталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник СТОВ ім. Леся Сердюка), на 
продаж на аукціоні.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях від 05.05.2020:
 № 603 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Полтавській та Сумській областях від 16.04.2020 
№ 525 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації 
окремого майна»: об’єкта державної власності малої приватизації окремо-
го майна – гараж загальною площею 25,8 м2, що знаходиться за адресою: 
Полтавська обл., м. Миргород, вул. Сорочинська, 119, гараж 2 та перебу-
ває на балансі Північно-Східний офіс Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 
40478572), шляхом продажу на аукціоні без умов;

  
 № 604 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Полтавській та Сумській областях від 16.04.2020 
№ 524 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації 
окремого майна»: об’єкта державної власності малої приватизації окремого 
майна – нежитлова будівля (гараж) загальною площею 32,3 м2, що знахо-
диться за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Першо-
травнева, 1а та перебуває на балансі Північно-Східний офіс Держаудитслуж-
би (код за ЄДРПОУ 40478572), шляхом продажу на аукціоні без умов.


