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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Комплекс буді-
вель (адмінбудинок, котельня, гараж)», що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лісова, 46 та обліковується на ба-
лансі Державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство», код 
ЄДРПОУ 33285303, приватизовано громадянкою України – Раіх Людмилою Леоні-
дівною (ідентифікаційний номер 2792606105), яка стала переможцем електрон ного 
аукціону з умовами, що відбувся 09.09.2020.

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 942 361,19 грн (дев’ятсот сорок дві 
тисячі триста шістдесят одна грн 19 коп.), у тому числі ПДВ – 157 060,20 грн (сто 
п’ятдесят сім тисяч шістдесят грн 20 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Лікеро-
горілчаний завод», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Руслана Коношенка, 74а та обліковується на балансі Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за 
ЄДРПОУ 37199618, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю 
«СТРОЙБАТ – 777», код за ЄДРПОУ 35108288, яке стало переможцем електрон-
ного аукціону з умовами, що відбувся 07.08.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ 
становить 4 200 000,00 грн (чотири мільйони двісті тисяч грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 700 000,00 грн (сімсот тисяч грн 00 коп.).

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 01.10.2020 № 12/01-
27-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової 
будівлі літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок 
літ. а) загальною площею 388,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 16А та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043). Об’єкт приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Журавльовим С. Г. Ціна продажу 
об’єкта – 216 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 36 020,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом регіо наль ного відділення від 08.10.2020 № 12/01-28-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – будівлі їдальні № 16 на 100 місць 
загальною площею 1046,7 м2; сараю їдальні № 16 літ. Б площею основи 25,6 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяслав-
ська, буд. 2б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною 
особою – ПП «УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 21579949). 
Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 273 546,00 грн (двісті 
сімдесят три тисячі п’ятсот сорок шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 45 591,00 грн 
(сорок п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна грн 00 коп.).

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі 
об’єкт державної власності малої приватизації соціально-культурного призначен-
ня – спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розта-
шований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 
20Б. Приватизовано юридичною особою – Первинною профспілковою організацією 
незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України акціонерного товари-
ства «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22529824), що визнана переможцем 
електрон ного аукціону.

Ціна, за якою придбано об’єкт, без урахування ПДВ становить – 188 000,00 грн, 
ПДВ – 37 600,00 грн, з урахуванням ПДВ – 225 600,00 грн.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – ветлабораторія, нежитлова будівля 
загаьною площею 155,3 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський район, 
м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 26299380, приватизовано 
фізичною особою – Мельничуком Миколою Миколайовичем, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3009212335. Ціна, за якою придбано об’єкт при-
ватизації, – 664 264,80 грн (шістсот шістдесят чотири тисячі двісті шістдесят чоти-
ри гривні 80 копійок), у тому числі ПДВ – 110 710,80 грн (сто десять тисяч сімсот 
десять гривень 80 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі колишнього дитячого садка 
загальною площею 2511,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, 
с. Івниця, вул. Миру, 6А, що перебуває на балансі ПрАТ «Фірма «Житомирінвест» 
(код ЄДРПОУ 01272640), приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний 
подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Круль Олександром Мико-
лайовичем за ціною 297 004,68 грн (двісті дев’яносто сім тисяч чотири гривні 68 
копійок), у т. ч. ПДВ – 49 500,78 грн (сорок дев’ять тисяч п’ятсот гривень 78 ко-
пійок).

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі гаражів за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3, ба лан со ут римувач: 
Національний банк України (код за ЄДРПОУ 00032106), приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – підприємцем – Пе-
стрюгою Русланом Сергійовичем за 18 240,00 грн (вісімнадцять тисяч двісті со-
рок гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 3 040,00 грн (три тисячі сорок гривень 
00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лазне-пральний 
комбінат за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Цен-
тральна, 5, ба лан со ут римувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська» (код за ЄДРПОУ 
00412406), приватизовано на електрон ному аукціоні з умовами фізичною особою – 
В’юнником Сергієм Володимировичем за 25434,00 грн (двадцять п’ять тисяч чоти-
риста тридцять чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4239,00 грн (чотири 
тисячі двісті тридцять дев’ять гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях про продаж об’єкта малої 
приватизації соціально-культурного призначення – приміщення будинку 
культури з підвалом, А-ІІ загальною площею 1791,4 м2 (Черкаська обл., 
Чорнобаївський р-н, с. Велика Бурімка, вул. Молодіжна, 9)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення будинку культури з 
підвалом, А-ІІ загальною площею 1791,4 м2.
Місце зна хо дження: Черкаська область, Чорнобаївський р-н, с. Велика Бурімка, 

вул. Молодіжна, 9.
Назва ба лан со ут римувача: Приватне акціонерне товариство «ВЕЛИКА БУРІМКА», 

код за ЄДРПОУ 00486818. Адреса ба лан со ут римувача: 19940, Черкаська область, 
Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, буд. 14.

Контактна особа: Шапошник Петро Іванович, директор ПрАТ «ВЕЛИКА БУРІМ-
КА», тел: 0674735175, електрон на адреса: nmiroshnyk@lnz.com.ua.

Відомості про об’єкт.
Об’єкт приватизації – двоповерхова цегляна будівля, рік побудови – 1985. Фун-

дамент та міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, стіни цегляні, обкладені 
декоративною штукатуркою. Фізичний стан будівлі незадовільний; дах будівлі про-
тікає, в результаті чого у приміщеннях підвищена вологість, обсипається штукатурка 
на стінах, дерев’яна підлога в більшості місць зруйнована, бетонна підлога – вна-
слідок просідання фундаменту та самої будівлі має великі тріщини, скло у деяких 
вікнах відсутнє.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в особі 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Черкаській області 
відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 
04.12.2017, реєстраційний номер об’єкта: 1426747371251.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна ділянка 
окремо не виділена.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу 
об’єктів малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

6 До уваги оцінювачів

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

6 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

7 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності
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продаж об’єктів малої приватизації

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

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 
у 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 аукціо-
ні 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 будинку культури з підвалом, А-ІІ за-
гальною площею 1791,4 м2 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, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець приміщення будинку культури з підвалом, А-ІІ загаль-
ною площею 1791,4 м2 повинен відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов: 219 856,04 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 109 928,02 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 109 928,02 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на 

додану вартість.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов: 21 985,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 10 992,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 10 992,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн (0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна 
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській облас-
ті Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Київ ській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон 
для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 
до 13.15. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса 
електрон ної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок 
(0472) 37-26-61.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
kievobl/html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях від 15.10.2020 № 00618-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-08-20-000002-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 ка-

лендарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 22 календарних дні.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 198,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 099,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 099,28 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон-

ній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – комплексу нежитлових будівель у складі: 
будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а  
загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною 
площею 26,3 м2; прибудова б загальною площею 4,6 м2; 
прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; 
колодязь К, розташованого за адресою: Чернігівська 
обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а, 
що перебуває на балансі Бобровицької районної  
державної лікарні ветеринарної медицини

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс нежитлових 
будівель у складі: будинок А загальною площею 43,6 м2; 
прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай 
Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною 
площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; 
вбиральня У; колодязь К.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 

с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Бобровицька районна дер-

жавна лікарня ветеринарної медицини.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 17400, 

Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, тел. (04632) 
21198, e-mail: bb@vetmed.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта (загальна 
площа – 101,2 м2) входять: будинок загальною площею 43,6 м2; при-
будова загальною площею 21,2 м2; ґанок; сарай загальною площею 
26,3 м2; прибудова загальною площею 4,6 м2; прибудова загальною 
площею 5,5 м2; вбиральня; колодязь. Адмінбудинок (колишня вет-
лікарня) – одноповерхова будівля 1972 року побудови зі стінами із 
черепашнику, дах – азбофанера, перегородки цегляні, опалення – піч 
на дровах, яка наразі розібрана. Сарай – одноповерхова будівля 1968 
року побудови зі стінами із черепашнику, дах – азбофанера, пере-
криття дерев’яні. Вбиральня – дощата дерев’яна споруда розміром 
1х1 м, не використовується. Колодязь – кругла споруда, діаметром 
1м, глибиною до 10 м.

Осовець – село Бобровицького району, розташоване на березі 
річки Недра, за 12 км від м. Бобровиця, на межі з с. Щаснівка. Насе-
лення – близько 190 осіб. Будівля розташована на околичній частині 
населеного пункту, неподалік колишньої сільради (контора Щаснів-
ського округу, який об’єднує три села: Щаснівку, Осовець та Май-
нівку). Під’їзд до об’єкта – ґрунтова дорога.

Назва 
Адреса 

розташу-
вання За

га
ль

на
 

пл
ощ

а 
(м

2 )
Ре

єс
тр

ац
ій

-
ни

й 
но

ме
р Функці-

ональне 
викорис-

тання

Підстава 
виникнення 
права влас-

ності

Форма власності 
та власник

Комплекс нежитлових 
будівель у складі: буди-
нок А загальною площею 
43,6 м2; прибудова а 
загальною площею 
21,2 м2; ґанок а1; сарай 
Б загальною площею 
26,3 м2; прибудова б за-
гальною площею 4,6 м2; 
прибудова б1 загальною 
площею 5,5 м2; вби-
ральня У; колодязь К

Черні-
гівська 
обл., Бо-
бровиць-
кий р-н, 
с. Осо-
вець, 
вул. 9 
Травня, 
2а 

10
1,

2

26
44

20
71

Протягом 
останніх 
років не 
використо-
вується

Свідоцтво 
на право 
власності 
серія САВ 
№ 917037, 
видане Ви-
конавчим 
комітетом 
Щаснів-
ської сіль-
ської ради 
16.02.2009

Державна в осо-
бі Державного 
комітету вете-
ринарної меди-
цини України на 
праві оператив-
ного управління 
Бобровицької 
районної дер-
жавної лікарні 
ветеринарної 
медицини

Відомості про земельну ділянку

Адреса роз-
ташування

Площа 
земель-

ної ділян-
ки (м2)

Кадастровий номер Цільове при-
значення

Форма власності, під-
става на право корис-

тування земельною 
ділянкою

Чернігівська 
обл., Бобро-
вицький р-н, 
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районній державній 
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Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватиза-
ції не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» приватиза-
ція окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка 
перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є 
підставою для дострокового припинення договору оренди з такою 
третьою особою (припинення її права постійного користування) в 
частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і вико-
ристання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої 
земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покуп-
цем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповід-
но до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту 
реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо 
права користування такою земельною ділянкою не оформлено або 
така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, 
власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду по-
купцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній 
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за при-
значенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування 
покупець вирішує самостійно.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. 

на вебсайті https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-
nezitlovih-budivel-u-skladi-budinok-a-zagal-nou-ploseu-43-6-kv-m-
pribudova-a-zagal-nou-ploseu-21-2-kv-m-ganok-a1-saraj-b-zagal-
nou-ploseu-26-3-kv-m-pribudova-b-zagal-nou-ploseu/. З пакетом 
документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті http://
www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 листопада 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожно-
го 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 малої приватизації здійснюється відповід-
но до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48 856,70 грн (сорок вісім тисяч вісімсот 

п’ятдесят шість грн 70 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 428,35 грн (двадцять чоти-

ри тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 24 428,35 грн (двадцять чотири 
тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 885,67 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 442,84 грн без ураху-

вання ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 2 442,84 грн без ураху-
вання ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу.
Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки 
об’єкта, в сумі 5 500 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ 
на р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкась-
кій та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у 
м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
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 майдан-
чиків 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 ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахуван-

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

ня 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).
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 місцем розташування об’єкта. Телефон (0462) 676-302, e-mail: 
korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко Юлія 
Василівна.

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, про-

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 09.10.2020 № 13/557.

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій сис-
темі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-08-000016-2.

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

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження 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: 488,57 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 244,29 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 244,29 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон-

ній торговій системи «Прозорро.Продажі» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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 Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – 31/100 
від нежитлової будівлі зі службовим приміщенням  
загальною площею 610,8 м2, розташованої за адресою: 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  31/100 від нежитлової 
будівлі зі службовим приміщенням загальною площею 
610,8 м2.
Місце зна хо дження: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Цен-

тральна, 30.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Чер-

нігівській області.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації, що ста-

новить 31/100 від нежитлової будівлі зі службовими приміщеннями, 
входить:
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частина адміністративної будівлі – 7 кімнат та коридор (загальна 
площа 147,0 м2);

частина сараю – одна секція (загальна площа 41,6 м2);
частина вбиральні – одна кабінка (загальна площа – 0,7 м2).
Будівля 1898 року забудови, стіни дерев’яні, облицьовані си-

лікатною цеглою, фундамент бетонний, перекриття дерев’яне, 
покрівля шиферна, підлога дощата. Будівля має нецентралізова-
не водяне опалення. Послуги щодо опалення приміщення надає 
Управління соціального захисту населення Семенівської РДА. Во-
допостачання в будівлі немає. Вбиральня – окрема будівля на дві 
кабінки. Сарай – окремо стояча будівля на три секції (троє воріт) – 
під одним дахом.

Назва 
Адреса 

розташу-
вання 

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функці-
ональне 
викорис-

тання

Підстава 
виникнення 

права 
власності

Форма 
влас-

ності та 
влас-
ник

31/100 від не-
житлової будів-
лі зі службовим 
приміщенням:

Черні-
гівська 
обл., 
м. Се-
менівка, 
вул. Цен-
тральна, 
30

189,3 м2

(загальна 
площа всієї 
будівлі – 
610,8 м2

1295953674247 Свідоцтво 
про право 
власності на 
нерухоме 
майно, серія 
та номер: 
б/н, видане 
18.11.2005, 
видавник: 
Виконком 
Семенів-
ської міської 
ради

Дер-
жава 
в особі 
Дер-
жавної 
служби 
Статис-
тики 
України

частина адмі-
ністративної 
будівлі А-1

147 Адміні-
стративна 
будівля

частина са-
раю Б

41,6 Сарай 

частина вби-
ральні № 3

0,7 Вбиральня 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.

Перелік майна, яке передане в оренду, 
станом на 22.09.2020

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта 

оренди

Орен-
до-
вана 

площа 
(м2)

Цільове призначення 
оренди

Реквізити до-
говору оренди 

та термін 
його дії

Орендна 
плата за 
1 м2 за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)

1 Управління 
Держпраці 
у Чернігів-
ській об-
ласті

Нежитлові 
приміщення 
на першому 
поверсі адмін-
будівлі

6,4 Розміщення структурного 
підрозділу установи

№ 30-18 
від 01.03.2018

1 грн  
на рік

2 Державна 
установа 
«Центр 
пробації»

Нежитлові 
приміщення 
адміністратив-
ної будівлі

64,3 Розміщення Семенів-
ського районного сектору 
філії Державної установи 
«Центр апробації» в Черні-
гівській області

№ 79-18 
від 04.07.2018

1 грн  
на рік

З детальною інформацією та пакетом документів щодо об’єкта 
можна ознайомитись на сайтах: http://www.privatization.gov.ua, http://
www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

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 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 аукціо-
ні 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 31/100 від нежитлової будівлі зі службовим при-
міщенням загальною площею 610,8 м2, розташованої за адресою: 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30, здійснюється 
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 продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець 31/100 від нежитлової будівлі зі службовим приміщен-
ням загальною площею 610,8 м2, розташованої за адресою: Черні-
гівська обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30, повинен відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 477,88 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 238,94 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 2 238,94 грн (без ураху-
вання ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 447,79 грн(без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 223,89 грн (без урахуван-

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

подальшого подання цінових пропозицій – 223,89 грн (без ураху-
вання ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець 31/100 від нежитлової будівлі зі службовим приміщенням 

загальною площею 610,8 м2, розташованої за адресою: Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30, зобов’язаний від дати пере-
ходу права власності забезпечити:

збереження чинності умов чинного договору оренди від 
01.03.2018 № 30-18 нерухомого майна – нежитлових приміщень 
площею 6,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, розташованої за 
адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30, укла-
деного між Регіо наль ним відділенням ФДМУ по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях (правонаступник Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Чернігівській області) та Управлінням Держпраці у Черні-
гівській області до 27.02.2021 (включно);

збереження чинності умов чинного договору оренди від 
04.07.2018 № 79-18 нерухомого майна – нежитлових приміщень 
площею 64,3 м2 адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Центральна, 30, укладеного між 
Регіо наль ним відділенням ФДМУ по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях (правонаступник Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Чернігівській області) та Державною установою «Центр пробації» 
до 02.07.2021 (включно).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

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

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

ня гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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).
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 місцем розташування об’єкта. Телефон (0462) 676-302, е-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко Юлія 
Василівна

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, про-

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

у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, 

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 12.10.2020 № 13/558.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-08-12-000005-1.

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

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 44,78 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 22,39 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 22,39 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон-

ній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Закарпатській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
трансформаторної підстанції площею 49,2 м2 (з обладнанням) 
за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Огарьова, 
15, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс-Уж»,  
код за ЄДРПОУ 37231169

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  окреме майно – 
трансформаторна підстанція площею 49,2 м2 
(з обладнанням).
Місце зна хо дження: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, 

вул. Огарьова, 15.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Агрокомплекс-Уж», код за ЄДРПОУ 

37231169.
Відомості про об’єкт: трансформаторна підстанція площею 49,2 м2 

(з обладнанням) являє собою одноповерхову будівлю 1988 року по-
будови, технічний стан – задовільний. У будівлі трансформаторної 
підстанції, (диспетчерський № 107) знаходиться та функціонує таке 
обладнання:

трансформатор 10/0,4 кВ – ТМ-315кВ/а – 1 одиниця;
розподільчий пристрій 10 кВ – 3 комірки;
розподільчий пристрій 0,4 кВ – 3 комірки.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташо-

ваний на виробничій огородженій території ба лан со ут римувача, на 
земельній ділянці площею 3,2525 га, яка згідно з витягом з Державного 
земельного кадастру належить ба лан со ут римувачу на праві приватної 
власності. Кадастровий номер: 2110100000:65:002:0042. Окремо під 
об’єктом приватизації земельна ділянка не відводилася.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 24 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
без умов, 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 аукціо-
ні 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 малої приватизації державної власності – 
окремого майна – трансформаторної підстанції площею 49,2 м2 (з об-
ладнанням) за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Огарьова, 
15, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс-Уж», код за ЄДРПОУ 
37231169, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна – трансформаторної підстанції площею 
49,2 м2 (з обладнанням) за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Огарьова, 15, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс-Уж», 
код за ЄДРПОУ 37231169, повинен відповідати вимогам, передба-
чених статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 6 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 100,00 грн (без ураху-

вання ПДВ).
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 3 100,00 грн (без ураху-
вання ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 620,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 310,00 грн (без урахуван-

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

подальшого подання цінових пропозицій – 310,00 грн (без ураху-
вання ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перераху-

вання реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціо-
ну розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації державної 
власності – окреме майно – трансформаторну підстанцію площею 
49,2 м2 (з обладнанням) за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Огарьова, 15, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс-Уж» 
(код за ЄДРПОУ 37231169).

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахуван-
ня гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна, 79007.
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок: UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address:3, Sichovyh Striltsiv Street, Lviv, city, Ukraine, 79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank 

of Ukraine».
Address:127, Antonovycha Street, Kyiv city, Ukraine.
SWIFT:EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
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 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон 

(0312) 61-38-83, е-mail: refor_21@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: 
Качур Марія Михайлівна

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіо наль ного 
відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 
60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок (0312) 61-38-83
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-09-01-000005-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 62,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 31,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон-

ній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
станції технічного обслуговування на 400 пожежних 
автомобілів за адресою: Сумська область,  
м. Суми, вул. Ковпака, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного 
будівництва – станція технічного обслуговування на 400 
пожежних автомобілів.
Місце зна хо дження: Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 2.
Назва ба лан со ут римувача: АТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» (код ЄДРПОУ 37508596).
Рівень будівельної готовності: 70,0 %.
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Накази Фонду державного майна Украї-
ни «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році» від 27.12.2018 
№ 1637; «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2018 році» від 
27.03.2018 № 447; наказ Регіо наль-
ного відділення Фонду державного 
майна України по Сумській області «Про 
прийняття рішення про приватиза-
цію» від 24.04.2018 № 179; довідка 
про стан об’єкта нерухомого майна від 
02.07.2019 № 6111, видана фізичною 
особою – підприємцем Попковим С. А.

Державна;
Власник – 
Міністер-
ство еко-
номічного 
розвитку 
і торгівлі 
Украї-
ни, код 
ЄДРПОУ 
37508596: 
країна 
реєстрації: 
Україна

Об’єкт являє собою фактично завершену будівництвом залізобе-
тонну споруду промислового типу з двоповерховою прибудовою (по-
бутові приміщення), використання якої можливе лише за первісним 
призначенням – розміщення автомобільного транспорту. Загальна 
площа забудови об’єкта – 3117,1 м2. Ступінь будівельної готовності – 
70 %. Конструктивні елементи споруди: фундаменти – залізобетонні 
стрічкові; стіни та перегородки – залізобетонні, цегляні; міжповерхові 
перекриття – залізобетонні плити; сходи – залізобетонні марші; дах – 
сумісний з покриттям (рулонне – руберойд). Роботи щодо консервації 
об’єкта не виконувались.

Відомості про земельну ділянку:
об’єкт розташований на околиці м. Суми на огородженій терито-

рії пожежної частини Загону технічної служби Управління державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Земельна ділянка під об’єктом знаходиться в постійному користу-
ванні Загону технічної служби Управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Можливість доступу до 
об’єкта є обмеженою.

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 12 жовтня 2020 
року: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 12 листопада 2020 року
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
без умов, 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 аукціо-
ні 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 незавершеного будівництва – станції тех-
нічного обслуговування на 400 пожежних автомобілів здійснюється 
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 продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – станції технічного 
обслуговування на 400 пожежних автомобілів повинен відповідати ви-
могам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 320582,45 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 160291,23 грн (без ура-

хування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 160291,23 грн (без ура-
хування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 32058,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 16029,12 грн (без ураху-

вання ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 16029,12 грн (без ура-
хування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу: аукціон без умов.

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

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Пол-

тава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.

USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням: Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 2.

Телефон (050) 6830841.
Відповідальна особа: начальник Управління капітального будів-

ництва АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 
Сорін Володимир Завельович.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
12.10.2020 № 1350.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000148-1.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 3205,82 

грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 1602,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 1602,91 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон-
ній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – нежитлової будівлі, адміністративної 
будівлі: частка 60/100 загальною площею 298,6 м2 за адресою: 
Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських  
Улянії та Анастасії, 2, що перебуває на балансі  
Головного управління статистики  
у Рівненській області, код ЄДРПОУ 02362061

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля, 
адміністративна будівля: частка 60/100 загальною 
площею 298,6 м2.
Місце зна хо дження: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, 

вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061.
Назва ба лан со ут римувача: Головне управління статистики у Рів-

ненській області, код ЄДРПОУ 02362061.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса 
розташування

За-
гальна 
площа 
(м2)

Реє-
стра-

ційний 
номер

Функціо-
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викорис-
тання

Підстава 
виникнення 

права  
власності

Форма 
власності 
та власник

Нежитлова будів-
ля, адміністра-
тивна будівля: 
частка 60/100 за-
гальною площею 
298,6 м2

34100, Рівнен-
ська область, 
м. Дубровиця, 
вул. Гольшан-
ських Улянії та 
Анастасії, 2

298,6 150479 Примі-
щення 
здаються 
в оренду

Свідоцтво 
про право 
власності 
№ 150479 
від 
29.01.2006

Держав-
на, Головне 
управління 
статистики 
у Рівненській 
області

Відомості про земельні ділянки:
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розташування
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Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма влас-
ності, підстава 
на право ко-
ристування 
земельною 

ділянкою, ін-
формація про 

обтяження

Нежитлова будів-
ля, адміністратив-
на будівля: частка 
60/100 загальною 
площею 298,6 м2

34100, Рівнен-
ська область, 
м. Дубровиця, 
вул. Гольшан-
ських Улянії та 
Анастасії, 2 0,

06
66

56
21

81
01

00
:0

1:
00

5:
04

24 Для будівництва та об-
слуговування будівель 
органів державної влади 
та місцевого самовряду-
вання, для обслугову-
вання адміністративної 
будівлі

Державна, 
інформація 
про обтяження 
відсутня

Перелік майна, яке передане в оренду,  
станом на 12 жовтня 2020 року

№ 
з/п Орендар Назва об’єкта 

оренди

Ор
ен

до
ва

на
 

пл
ощ

а 
(м

2 ) Цільове 
призна-
чення 

оренди

Реквізити догово-
ру оренди та термін 

його дії

Орендна 
плата за 
1 грн на 
місяць 

без ПДВ 
(грн)

1 Управління 
соціального 
захисту насе-
лення

Частина приміщення 
відділу статистики 
у Дубровицькому 
районі

47
,2

 

З метою 
розмі-
щення 
установи

Договір 
№ 725-2009 від 
02.07.2009 (із змінами 
від 31.07.2019) термі-
ном до 30.05.2021

1 грн на 
рік без 
ПДВ

2 Приватний 
нотаріус –  
Чубай  
Олександр 
Степанович

Нежитлове примі-
щення другого по-
верху (кімнати № 16, 
17, 18) адміністра-
тивного будинку

42
,9

 

Для 
надання 
послуг 
нотаріуса

№ 1549-2017 
від 19.10.2017,  
дійсний до 18.10.2020

1 106,97 

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

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 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 аукціо-
ні 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 
для проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 
60/100 загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська область, 
м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, 
код ЄДРПОУ 02362061, 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, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (із змінами).

Покупець нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 
60/100 загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська область, 
м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, що перебу-
ває на балансі Головного управління статистики у Рівненський об-
ласті, код ЄДРПОУ 02362061, повинен відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 9 129,92 грн (дев’ять тисяч сто двадцять 

дев’ять гривень 92 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 564,96 грн (чотири тисячі 

п’ятсот шістдесят чотири гривні 96 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4 564,96 грн (чотири тисячі 
п’ятсот шістдесят чотири гривні 96 копійок) (без урахування ПДВ);

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 912,99 грн (дев’ятсот дванадцять гривень 99 

копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 456,50 грн (чотириста 

п’ятдесят шість гривень 50 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 456,50 грн (чотириста 
п’ятдесят шість гривень 50 копійок) (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахуван-
ня реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону роз-
рахунків за придбану нежитлову будівлю, адміністративну будівлю: 
частка 60/100 загальною площею 298,6 м2)

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перераху-
вання гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для спплати 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 8.00 до 17.00, телефон (0362)63-58-19, e-mail: rivne@

spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Жук Інна Володимирівна.
Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль-

не відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Телефон для довідок (0362)63-58-19.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження про-
токолу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої прива-
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тизації – нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 60/100 
загальною площею 298,6 м2 за адресою: 34100, Рівненська область, 
м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2: наказ Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 13.10.2020 № 524.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2020-08-27-000006-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 91,30 грн (дев’яносто 
одна гривня 30 копійок);

аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
45,65 грн (сорок п’ять гривень 65 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 45,65 грн (сорок п’ять гривень 65 
копійок).

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електрон-
ній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-
силання на вебсторінці 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 продаж об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва 
«База дільниці енергопостачання» за адресою:  
Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що перебуває 
на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 
(код за ЄДРПОУ 05425046)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного 
будівництва «База дільниці енергопостачання».
Місце зна хо дження: Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна. 

Розташований за межами санітарно-захисної зони ВП «Рівненська 
АЕС».

Назва ба лан со ут римувача: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енер-
гоатом», код ЄДРПОУ 05425046.

Рівнень будівельної готовності – 60 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва
Адреса 

розташу-
вання

За-
галь-

на 
пло-
ща 
(м2)

Реєстраційний 
номер

Функ-
ціо на л ь-
не вико-
ристан-

ня

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
влас-

ності та 
власник

Об’єкт 
незавер-
шеного 
будівни-
цтва «База 
дільниці 
енергопос-
тачання»

Рівнен-
ська 
область, 
м. Ва-
раш, 
вул. Дач-
на

– 1922684756107 – Дозвіл на виконання 
будівельних робіт, серія 
та номер 42, виданий 
02.06.1998, видавник – 
Рівненська АЕС м. Кузне-
цовськ, технічний паспорт 
серія та номер – б/н, ви-
даний 07.08.2019

Дер-
жавна, 
Мініс-
терство 
енер-
гетики 
України

Відомості про земельні ділянки:

Назва
Адреса  

розташу-
вання

Пл
ощ

а 
зе

ме
ль

но
ї 

ді
ля

нк
и 

(м
2 )

Ка
да

ст
ро

ви
й 

но
ме

р 
зе

ме
ль

но
ї д

іл
ян

ки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава 
на право користування  
земельною ділянкою,  

інформація  
про обтяження

Об’єкт 
незавер-
шеного бу-
дівництва – 
«База 
дільниці 
енергопос-
тачання»

Рівненська 
область, 
м. Вараш, 
вул. Дачна

31
 5

20

56
10

70
00

00
:0

1:
01

2:
00

08 Для розміщення, бу-
дівництва, експлуатації 
та обслуговування бу-
дівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій 

Державна, Державний 
Акт на право постійного 
користування земельною 
ділянкою, серія та номер 
ЯЯ № 252099, виданий 
01.07.2006 Кузнецовсь кою 
міською радою. 
Інформація про обтяження 
відсутня

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20 листопада 2020 року.
Після опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон на 

торгова система автоматично встановлює для кожного електрон-
ного аукціону час його проведення.

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 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 аукціо-
ні 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 
для проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незаверше-
ного будівництва «База дільниці енергопостачання» за адресою: 
Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що перебуває на балан-
сі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 
05425046), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва «База дільниці енергопостачання» за адресою: Рів-
ненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що перебуває на балан-
сі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 
05425046), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 828 993,86 грн (вісімсот двадцять вісім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто три гривні 86 копійок) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 414 496,93 грн (чотириста 

чотирнадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 93 копійки) 
без урахування ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 414 496,93 грн (чотириста 
чотирнадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 93 копійки) 
без урахування ПДВ.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 82 899,39 грн (вісімдесят дві тисячі вісімсот 

дев’яносто дев’ять гривень 39 копійок) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 449,69 грн (сорок одна 

тисяча чотириста сорок дев’ять гривень 69 копійок) без урахуван-
ня ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 41 449,69 грн (сорок одна 
тисяча чотириста сорок дев’ять гривень 69 копійок) без урахування 
ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок 
чотири гривні 60 копійок).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перераху-
вання реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва «База 
дільниці енергопостачання»)

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перераху-
вання гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для спплати 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 08.00 до 17.00, телефон (03636) 64412. Відповідаль-

на особа: Ціпкайло Ігор Васильович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіо наль не 

відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жи-
томирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, e-mail: 
rivne@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок (0362) 63-58-19.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта незавер-
шеного будівництва «База дільниці енергопостачання» за адресою: 
Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що перебуває на балан-
сі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 
05425046): наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного май-
на України по Рівненській та Житомирській областях від 13 вересня 
2020 року № 525.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2020-06-05-000002-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни – 30 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціон без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 8 289,94 грн (вісім 
тисяч двісті вісімдесят дев’ять гривень 94 копійки);

аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
4 144,97 грн (чотири тисячі сто сорок чотири гривні 97 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аук-
ціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта при-
ватизації – 4 144,97 грн (чотири тисячі сто сорок чотири гривні 
97 копійок).

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в 
електрон ній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмініст-
ратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-
силання на вебсторінці 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.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електрон ному аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації державної власності – котельні, 
що розташований за адресою: м. Олешки, вул. Богдана 
Хмельницького, будівельна дільниця та перебуває на балансі 
ПАТ «Херсонрибгосп» (код за ЄДРПОУ 00476790)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  котельня 
(далі – Об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська область, м. Олешки, 

вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ПАТ «Херсонрибгосп» (код 

за ЄДРПОУ 00476790).
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: узвіз 

Кошовий, 3а, м. Херсон, 73025, тел. (0552) 44-37-39, голова 
правління – А. Рутта.

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

об’єкт являє собою одноповерхову, окрему будівлю, І групи капі-
тальності, яка не огороджена та не охороняється, за безпосереднім 
призначенням не використовується. Будівля розташована в пери-
ферійній промисловій частині населеного пункту. Під’їзні шляхи ма-
ють ґрунтове покриття. У пішохідній досяжності розташовані об’єкти 
виробничо-складського призначення, сектор приватної житлової за-
будови. Найближча зупинка громадського транспорту знаходиться 
на відстані приблизно 1,5 км. Відстань до: центру населеного пунк-
ту – близько 6,0 км, залізничного вокзалу м. Херсон – до 28,0 км, 
міжміського автовокзалу – до 8,0 км. Під’їзд до об’єкта можливий з 
вул. Богдана Хмельницького, будівля розташована на відстані при-
близно 500 м від проїжджої частини.

Згідно з технічним паспортом площа земельної ділянки безпосе-
редньо під будівлею – 0,01548 га, загальна площа будівлі котельні – 
121,8 м2, будівельна висота – 5,0 м, будівельний об’єм – 775,0 м3. 
Будівля є фактично порожньою та не має будь-якого обладнання для 
використання її у якості котельні. Основні характеристики: фунда-
мент – бетон, стіни – цегла, інкерманський камінь, перекриття – з/б 
плити, підлога відсутня, покрівля відсутня, прорізи відсутні, внутрішнє 
оздоблення відсутнє, інженерне оснащення відсутнє.

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його час-

тини, які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 19.11.2020.
Час проведення аукціону визначається електрон ною торговою 

системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС 
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 аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити 13.11.2020 з 11.00 до 12.00 за місцем його розташуван-
ня: Херсонська область, м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, 
будівельна дільниця.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються 
об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звер-
нутись до Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за 
адресою: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 
до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні 
до дати проведення аукціону.

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.
gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – котельні, що роз-
ташований за адресою: м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, 
будівельна дільниця та перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп» 
(код за ЄДРПОУ 00476790), здійснюється відповідно до вимог За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – котельні, що розташова-
ний за адресою: м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівель-
на дільниця та перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп» (код за 
ЄДРПОУ 00476790), повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту призначення дати аукціону електрон ною торговою системою 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
з умовами: 107 013, 00 грн (сто сім тисяч тринадцять гривень 00 
копійок).

Розмір гарантійного внеску: 10 701,30 грн (десять тисяч сімсот 
одна гривня 30 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
із зниженням стартової ціни: 53 506,50 грн (п’ятдесят три тисячі 
п’ятсот шість гривень 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 5 350,65 грн (п’ять тисяч триста 
п’ятдесят гривень 65 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 53 506,50 грн (п’ятдесят три тисячі п’ятсот 
шість гривень 50 копійок).
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
державного майна – об’єктів малої приватизації 

  1. Най ме ну вання об’єкта: сховище зрідженого пропан-
бутану, що перебуває на балансі ДП НАЕК по ВП «Южно-
Українська АЕС», за адресою: Миколаївська область, м. Южноукра-
їнськ, Проммайданчик, 32.

Відомості про об’єкт оцінки: окремо розташована одноповерхова 
будівля загальною площею 20,5 м2.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для про-
дажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2020.
 2. Най ме ну вання об’єкта: склад кисневих балонів та карбі-

ду кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК по ВП «Южно-
Українська АЕС», за адресою: Миколаївська область, м. Южноукра-
їнськ, Проммайданчик, 31.

Розмір гарантійного внеску: 5 350,65 грн (п’ять тисяч триста 
п’ятдесят гривень 65 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок 
чотири гривні 60 копійок).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

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, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), 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 майданчика 
через касу відділення банку.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із прове-

денням незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 2 600,00 
грн (дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) протягом 30 календар-
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі- 
продажу.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 
8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; 
вебсайт: www.spfu.gov.ua;

контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Се-
вастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd22.

в національній валюті:
1. Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків про-

тягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.
2. Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону 

протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 
22.06.2020 № 239 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої 
приватизації державної власності – «Котельня».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-03-03-000009-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати аукціону (опуб лі ку вання інформаційного повідомлення 
про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1 070,13 грн (одна тисяча 
сімдесят гривень 13 копійок).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшо
го подання цінових пропозицій: 535,07 грн (п’ятсот тридцять п’ять 
гривень 07 копійок).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся 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. 200-32-42до Уваги оціНюваЧів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1595

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 04 вересня 2020 року № 796/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із за-
явою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою від-
повідальністю (далі – ТОВ) «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду 
державного майна України від 24 вересня 2020 року № 19/22655) 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 верес-
ня 2020 року № 796/20, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 43693508).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1596

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 25 травня 2018 року № 430/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 бе-
резня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗ ТА БІЗНЕСУ «КАПІТАЛ – ІНВЕСТ» 
(вх. Фонду державного майна України від 23 вересня 2020 року 
№ 19/22392) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 трав-
ня 2018 року № 430/18, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗ ТА БІЗНЕСУ «КАПІТАЛ – ІНВЕСТ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32623983).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1597

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 04 вересня 2020 року № 780/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 27 берез ня 
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) Піднебенної Світлани Володими-
рівни (вх. Фонду державного майна України від 23 вересня 2020 року 
№ 19/22390) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 ве-
ресня 2020 року № 780/20, виданий Фондом державного майна Укра-
їни ФОП Піднебенній Світлані Володимирівні (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3034412967).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1598

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 12 вересня 2018 року № 717/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї-
ни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із за-
явою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Медвецької Тетяни 
Вікторівни (вх. Фонду державного майна України від 18 вересня 2020 
року № 19/21823) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 ве-
ресня 2018 року № 717/18, виданий Фондом державного майна 
України ФОП Медвецькій Тетяні Вікторівні (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2976221081).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1599

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 17 березня 2020 року № 189/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 бе-
резня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «ХАРКІВСКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОС-
ТІ» (вх. Фонду державного майна України від 14 вересня 2020 року 
№ 19/21131) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17 бе-
резня 2020 року № 189/20, виданий Фондом державного майна 
України ТОВ «ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32948605).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.10.2020 м. Київ № 1600

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 15 жовтня 2019 року № 781/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
суб’єкта оціночної діяльності – Державного підприємства (далі – ДП) 
«Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеу-
строю» (вх. Фонду державного майна України від 18 вересня 2020 
року № 19/21820) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 жов-
тня 2019 року № 781/19, виданий Фондом державного майна Укра-
їни ДП «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
00698236).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної 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 оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       Андрій ЄГОРОВ

Відомості про об’єкт оцінки: окремо розташована одноповерхова 
будівля загальною площею 116,2 м2.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для про-
дажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2020.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до секто

ру документального та господарського забезпечення Управлін
ня забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській облас
ті Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в 
запечатаному конверті, яка складається з:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 
7 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних 
документів; 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 ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 20.02.2018 за № 198/31650, та наказу Фонду державного 

майна України від 11.02.2020 № 227, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508) (далі – Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні міс-
тити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта 
оцінки – окремо розташовані будівлі.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у кон-
курсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою фор-
мою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що пере-
бувають у трудових відносинах з претендентом, а також які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна; кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних 
організаціях оцінювачів.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 
13.08.2020 № 10-59-16222 очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки на окремо розташовану будівлю – 3,0 тис. грн.
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Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях.

Конкурс відбудеться  � 12.11.2020 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у Миколаївській області Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до 

сектору документального та господарського забезпечення Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській облас-
ті Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні до ого-
лошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи 
(0512) 47-04-11.

підсумки

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності, проведеного 07.10.2020 відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(із змінами), переможцем конкурсу щодо визначення вартості неру-
хомого майна, а саме: будівель та споруд (реєстраційний номер 
1381060765223), розташованих за адресою: вул. Санаторна, 72, м. Гола 
Пристань, Херсонська обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 19.08.2020 № 1023-р «Про віднесення нерухомого майна 
сана торію «Гопри» до сфери управління Фонду державного майна» 
відне сені до сфери управління Фонду державного майна України), з ме-
тою постановки будівель та споруд на баланс державного підприємства 
«Управління справами Фонду державного майна України», визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – приватне підприємство ЕКСПЕРТНО-
ОЦІНОЧНУ ФІРМУ «АПЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 30267870). Строк надання послуг з оцінки – 29 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 34,4 тис. грн.

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 18.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: стовп – 1 шт. (інв. № 11309509, реє-
стровий № 38631015.23. МТЧУРМ 125), частина бетонної площадки 
(фундамент) площею 16,7 м2 (інв. № 11309510, реєстровий номер 
38631015.23. МТЧУРМ 123) та контейнер зовнішньою площею 15,5 м2 
(інв. № 11309508, 38631015.23. МТЧУРМ 124) загальною площею 
32,2 м2, що перебувають на балансі Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, код за 
ЄДРПОУ 38631015. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, пров. Алмазний, 1а. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з 
оцінки – 2315 грн, строк виконання – 5 кален дарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 611 
на 6-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального корпусу (інв. 
№ 103100090, пам’ятка архітектури) загальною площею 9,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. 
Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, пл. Свободи, 6. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вар-
тість послуг з оцінки –1500 грн, строк виконання – 3 кален дар них дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 24, роз-
ташована на першому поверсі 2-поверхового адміністративного бу-
динку суду, загальною площею 9,8 м2, що перебуває на балансі Тери-
торіального управління державної судової адміністрації у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 26281249. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 1 Травня, 63. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцін-
ки – 1700 грн, строк виконання – 5 кален дарних днів.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 на 4-му поверсі 5-поверхового 
громадського будинку з навчальними майстернями та кабінетами, інв. 
№ 72450, реєстровий № 01275992.7.ГБИЕВИ013, літ. А-5, загальною 
площею 158,8 м2, що перебувають на балансі Державного вищого 
навчального закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури 
та дизайну» (код за ЄДРПОУ 01275992). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Бакуліна, 11. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість 
послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 кален дарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 38 на 1-му 
поверсі загальною площею 36,9 м2; кімн. № 9, 17, 19 на 2-му поверсі 
загальною площею 29,0 м2; кімн. № 7, 33, 42, 43, 44 на 3-му поверсі 
загальною площею 40,0 м2; кімн. № 35, 36, 38, 39, 40, 49, 50 на 4-му 
поверсі загальною площею 124,5 м2; кімн. № 38, 51, 53, 57 на 5-му по-
версі загальною площею 35,2 м2, 5-поверхового громадського будинку 
з навчальними майстернями та кабінетами, інв. № 72450, реєстровий 
№ 6566, літ. А-5, загальною площею 265,6 м2, що перебуває на балансі 
Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж будів-
ництва, архітектури та дизайну» (код за ЄДРПОУ 01275992). Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Бакуліна, 11. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцін-
ки – 2400 грн, строк виконання – 4 кален дарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі 7-поверхової будівлі по-
ліклініки, інв. № 1031001, реєстровий № 08734011.1.АААДИБ393 за-
гальною площею 18,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи 
«Територіальне медичне об’єднання міністерства внутрішніх справ 
України по Харківській області», код за ЄДРПОУ 08734011. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10. Мета 
проведення 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 – 1800 грн, строк виконання – 3 кален дарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ та КІРОВОГРАДСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 25.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: піонерський табір з господарськими (до-
поміжними) будівлями та спорудами (будівля електропідстанції у пі-
онерському таборі, інв. № 0106, будівля піонерського табору корпус 
№ 1, інв. № 0102, будівля піонерського табору корпус № 2, інв. № 0109, 
будівля естради піонерського табору, інв. № 0114, купальний басейн, 
інв. № 0196, льодовник у піонерському таборі, інв. № 0193, медпункт, 
інв. № 0103, огорожа піонерського табору, інв. № 0198, підпірна стіна 
у піонерському таборі, інв. № 0191, резервуар для води, інв. № 0209, 
скульптура «Олень», інв. № 0201, шлях автомобільний 0,1 км інв. 
№ 0197, трансформатор на 100 ква 10/0,4 кВ, інв. № 0456).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Верх-
ньодніпровський район, с. Бородаївка, вул. Зарічна, 4.

Ба лан со ут римувач: АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 
00130820).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні.

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 Кіровоград-
ській областях.

Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 10000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 7.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А площею 

138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Пер-

шотравенськ, вул. Ювілейна, 27.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за 

ЄДРПОУ 001787353).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Переможець – ТОВ «Всеураїнська експертна група».
Вартість послуг – 4300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 10.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною 

площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний ком-

бінат» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 5800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 14.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт неза-

вершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 

14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт не-

завершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11, 
вхід в підвал.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 
14311459).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 та нежит-

лове приміщення № 437 площею 13,5 м2 дев’ятого поверху адміні-
стративної будівлі (літ. А-9).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привок-
зальна, буд. 13.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції в 
Запорізькій області.

Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2400,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 4 

умовно виділеною площею 4,0 м2, вбудованого в підвал гуртожитку.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалеж-

ної України, 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Національний університет «Запорізька по-
літехніка».

Платник: Підприємство «Добробут» Первинної організації проф-
спілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національ-
ного технічного університету.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлове 

приміщення № 9 (кабінет) загальною площею 17,5 м2 першого по-
верху будівлі гуртожитку (літ. А-5).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70.
Ба лан со ут римувач: Національний університет «Запорізька по-

літехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди, укладеного між Національним університетом «За-
порізька політехніка» та фізичною особою – підприємцем Варавкою 
О. М. за погодженням Регіо наль ним відділенням Фонду державного 
майна України по Запорізькій області розміру орендної плати.

Платник: ФОП Варавка О. М.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Переможець – ФОП Жиров А. К.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина 

коридору № 240 площею 8,0 м2 першого поверху будівлі головного 
корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5).

Ба лан со ут римувач: Національний університет «Запорізька по-
літехніка».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди, укладеного між Національним університетом «За-
порізька політехніка» та фізичною особою – підприємцем Клименком 
Є. В. за погодженням Регіо наль ним відділенням Фонду державного 
майна України по Запорізькій області розміру орендної плати.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуков-
ського, 64.

Платник: ФОП Клименко Є. В.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Переможець – ФОП Іванченко І. В.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по КиїВСьКІЙ,  
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбулися 24.06.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «КБ-Експерт» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 4,86 м2 першого поверху адміні-

стративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління 
ДПС у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 
28 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 4 кален дарних дні від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ФОП Волченкова О. С. по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 12,67 м2 на першому поверсі три-

поверхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, за адресою: 
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50 (вартість робіт 
з оцінки – 2000 грн, строк – 5 кален дарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності від 24.06.2020

Нежитлова будівля магазину загальною площею 95,19 м2. Закар-
патська обл., Міжгірський р-н, с. Синевир, 1264. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2688,00 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки  
майна об’єктів оренди, що відбулися 18.06.2020

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення 

оцінки державного майна – гаража за адресою: Сумська область, 
Білопільський район, с. Вири, вул. Кавказ, буд. 30, що обліковуєть-
ся на балансі Білопільської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. 
Вартість виконаних робіт – 2640,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 кален дарних днів;

фізичну особу – підприємця – ФОП Педченко А. М. на проведен-
ня оцінки державного майна – гаража за адресою: Сумська область, 
Білопільський район, с. Річки, вул. 9 Травня, буд. 3, що обліковується 
на балансі Білопільської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. 
Вартість виконаних робіт – 3400,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 кален дарних днів;

юридичну особу – ТБ «Полтавська регіо наль на біржа нерухомості» 
на проведення оцінки державного майна – кабінет на 1-му поверсі 
адміністративної будівлі площею 6,2 м2 за адресою: вул. Кремен-
чуцька, 2в, с. Розсошенці, Полтавський район; приміщення каси на 
1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,2 м2 за адресою: 
вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки, Кобеляцький район, Полтавська область; 
приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 
4,1 м2 за адресою: вул. 40 років ДАІ, м. Кременчук, Полтавська об-
ласть, що обліковується на балансі Регіо наль ного центру МВС в Пол-
тавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2390,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 кален дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. КиЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єкта державної власності,  
що відбувся 24.06.2020 об 11.00

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на 
право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації 
об’єкта державної власності шляхом викупу – частини приміщень 
виробничих майстерень корпусу № 1 першого поверху та підвалу 
загальною площею 5245,6 м2, що перебуває на балансі ДП Завод 
«Арсенал», за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 – ТОВ «Консал-
тингова фірма «ОСТРІВ». Вартість робіт – 3695,00 грн, строк вико-
нання робіт – 5 кален дарних днів.

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 24.06.2020

№ 
з/п

Назва  
об’єкта оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса  
об’єкта оцінки

СОД – 
переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних днів

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

1 Нежитлове при-
міщення 

163,0 м. Київ, 
вул. М. Бойчука, 36

ТОВ «Сарос» 2 2400

2 Частина нежитло-
вого приміщення

6,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 51

ФОП Щасли-
ва Н. З.

2 2400

3 Частина нежитло-
вого приміщення – 
об’єкта культурної 
спадщини

6,0 м. Київ, вул. Воло-
димирська, 60

ПП «Гарант-
Експерт»

2 2995

4 Частина нежитло-
вого приміщення

7,5 м. Київ,  
вул. Ю. Іллєнка 
(Мельникова), 36/1

ТОВ «Консал-
тингова група 
«А.Р.Т. ФІ-
НАНС»

2 2100

5 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ,  
вул. Ю. Іллєнка 
(Мельникова), 36/1

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 2600

6 Нежитлове при-
міщення 

147,8 м. Київ,  
вул. Літня, 25

ТОВ «Консал-
тингова група 
«А.Р.Т. ФІНАНС»

2 2400

7 Нежитлове при-
міщення

21,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2 корпус 
№ 1

ТОВ «ГЕБОРА» 3 2550

8 Нежитлове при-
міщення

100,0 м. Київ, просп. Лю-
бомира Гузара (Кос-
монавта Комарова), 
1, корпус № 8а

ТОВ «Сарос» 2 2590

9 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1

ФОП Щасли-
ва Н. З.

2 2400



8 відомості
приватизації

№ 51 (1331), 21 жовтня 2020 року

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК, 

тел. (044) 200-35-01

Над номером працювали:
В. П. БоРКіВсьКА
Т. М. КАРПЮК
Л. П. ПЮРА
о. В. цАРуЛіцА

Адреса видавця:

Фонд державного майна україни, 
вул. Генерала  Алмазова, 18/9, 

м. Київ-133, 01133

Віддруковано:

ПП «Компанія «Аполлон»,  
вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054 

e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 200 прим.

Замовлення № 172-1

!  Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ та КІРОВОГРАДСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 02.07.2020

1. Назва об’єкта оцінки: сходові клітки площею 4,0 м2 та частина 
даху площею 25,0 м2.

Ба лан со ут римувач: Головне управління державної казначейської 
служби України у Дніпропетровській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

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

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ПрАТ «Київстар».
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 4000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 290,0 м2 

та 11,6 м2 – площа загального користування, разом 301,6 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. 

О. М. Макарова».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Будівельни-

ків, 51а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

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

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ПП Рябцев О. В.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове примі-

щення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 

14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви-

купу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна 

будівля ПРЦ літ. А, загальною площею 120,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький 

р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 

21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна 

будівля ПРЦ літ. К, загальною площею 41,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький 

р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 

21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – склад ПММ, 

літ. М, загальною площею 19,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький 

р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 

21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 01.07.2020

Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності щодо об’єкта малої приватизації державної 
власності, окремого майна – овочесховища (підвал), пд. загальною 
площею 100,4 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Приватне акціонерне товариство «Дитячий оздоровчо-санаторний 
комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747). Спосіб приватизації – 
викуп ПАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код 
за ЄДРПОУ 21355747). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкась-
ка обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Леніна, 6. Платник робіт з 
оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Дата оцінки: 30 
квітня 2020 року.

Конкурс не відбувся у зв’язку з надходженням на конкурс лише 
одної заяви від суб’єкта оціночної діяльності.

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 25.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: кімн. № 384-а 
та частина кімн. № 385 на 3-му поверсі різноповерхового (6-14) 

навчального корпусу (пам’ятка архітектури), інв. № 103100090, за-
гальною площею 67,9 м2, що перебувають на балансі Харківсько-
го національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 
02071205. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свобо-
ди, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта орен-
ди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», 
вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 2 кален-
дарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: частина кімн. 
№ 517 на 5-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального корпусу 
(інв. № 103100090, пам’ятка архітектури) загальною площею 9,0 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, пл. Свободи, 6. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцін-
ки – 1950 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: кімн. № 104 
на 1-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального корпусу (інв. 
№ 103100090, пам’ятка архітектури), загальною площею 32,5 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, пл. Свободи, 6. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцін-
ки – 1700 грн, строк виконання – 5 кален дарних днів.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
24,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі профілакторію (реєстро-
вий номер 33426253.8.АААЖАЛ660), що перебуває на балансі ВП 
«Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 
33621589. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Но-
вогродівка, вул. Паркова, б.12. 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 
оцінки –1950 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (або їх частині) на 
першому, другому та третьому поверхах Південної трибуни стадіону 
«Металіст», літ. «В-3», загальною площею 3227,58 м2. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета про-
ведення 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 – 3300 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі 9-поверхового гуртожит-
ку загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі Харківського 
регіо наль ного інституту державного управління Національної Акаде-
мії державного управління при президентові України, код за ЄДРПОУ 
23322597. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Петра 
Болбочана, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з 
оцінки – 1740 грн, строк виконання – 5 кален дарних днів.

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 02.07.2020

1. Назва об’єкта оцінки: будівля крамниці (інв. № 7479, реєстр. 
№ 486770.8.ААБАЖЖ976, загальна площа 55,1 м2) за адресою: 
Харківська область, Зміївський район, с. Кукулівка, вул. Польова, 
1, яка не увійшла в процесі приватизації до статутного капіталу, але 
залишилася на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень» 
(змінено тип акціонерного товариства у ПрАТ «Племінний завод 
«Червоний велетень», код за ЄДРПОУ 00486770). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська 
область, Зміївський район, с. Кукулівка, вул. Польова, 1. Мета про-
ведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі вна-
слідок знищення об’єкта державного майна.

Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вар-
тість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 5 кален дарних 
днів.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 16,4 м2 на першому поверсі (кабінет 122) п’ятиповерхової адмі-
ністративної будівлі (інв. 101310056), що перебуває на балансі Голов-
ного управління ДПС у Луганській області, код за ЄДРПОУ 43143746. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93113, Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Сосюри, буд. 347. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.

Конкурс відмінено.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіо наль ного відділення ФДМУ по КиїВСьКІЙ, 
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені для проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбулися 08.07.2020

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

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 168,90 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський 
щебзавод». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна, 16, 
м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Виконком Таль-
нівської міської ради. Дата оцінки: 30 червня 2020 р. Переможцем  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО 
«Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 кален дарних дні, вартість 
послуг – 900,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 08.07.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 5,0 м2 
першого поверху адміністративної будівлі,  що перебуває на балансі 
Регіо наль ного сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області та 

знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 (вартість 
робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 кален дарних днів від дати підпи-
сання договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту:  гідротехнічні споруди нагуль-
ного ставу № 1, гідротехнічні споруди нагульного ставу № 2, насосна 
станція, донний водовипуск та підводящий канал, що перебувають на 
балансі ДП «Укрриба» та знаходяться за адресою: Чернігівська обл., 
Менський р-н, с. Прогрес, вул. Миру, 11а (вартість робіт з оцінки – 
10800 грн, строк – 7 кален дарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 у Хмельницькій області, 
що відбувся 22.07.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Консалтінг сервіс» щодо визна-

чення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – комп-
лексу будівель у складі: будівля ветмедицини А-1 площею 80,5 м2, 
сарай Б-1 площею 48,3 м2, гараж В-1 площею 21,9 м2 за адресою: 
Хмельницька обл, Теофіпольський р-н, с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 
2 та обліковуються на балансі Теофіпольської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711942, з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 12 кален дарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 4550 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ та КІРОВОГРАДСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 16.07.2020

Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове під-
вальне приміщення загальною площею 38,4 м2, що розташоване за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19 
та перебуває на балансі ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 3215508, 
(зберігач).

Най ме ну вання ба лан со ут римувача: товариство з обмеженою від-
повідальністю «Вентура».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Ново-
миргород, вул. Садова, 14/19.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом 
на 31.12.2019 – відсутня.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: немає.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2020.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – Кіровоградська 

обл., м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наяв-

ності) – інформація відсутня.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 2480,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 10.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 15.07.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на 
аукціоні):

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту:  об’єкт малої приватизації – 
незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з 
господарським блоком, що розташований за адресою: Чернігівська 
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова,9 (вартість робіт 
з оцінки – 3630 грн, строк – 5 кален дарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – 
незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з 
господарським блоком, що розташований за адресою: Чернігівська 
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8 (вартість робіт 
з оцінки – 3640 грн, строк – 5 кален дарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту:   об’єкт малої приватизації – незавер-
шене будівництво одноквартирного житлового будинку з господар-
ським блоком, що розташований за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2 (вартість робіт з 
оцінки – 4095 грн, строк – 5 кален дарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по РІВНЕНСьКІЙ ТА ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 09.07.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:

об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення, адмінпримі-
щення загальною площею 79,4 м2 за адресою: Рівненська область, 
Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Лесі Українки, 6, приватизація 
шляхом продажу об’єкта на аукціоні з умовами. Переможець – ФОП 
Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален дарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн;

об’єкт малої приватизації – будівля гаража загальною площею 
33,1 м2 за адресою: Рівненська область, Млинівський район, смт Мли-
нів, вул. Кірися Олексія (17 вересня), 10а/1, визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продажу на електрон ному аукціоні з умо-
вами. Переможець – ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконан-
ня робіт з оцінки – 5 кален дарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3 300 грн.


